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KALVAN JA FLORETIN U17 JA U20 SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 2020
Pyhän Olavin Miekkailijat järjestävät kalvan ja floretin henkilökohtaiset nuorten SM
-kilpailut  alle  17-  vuotiaiden  kadettien  ja  alle  20-  vuotiaiden  juniorien  sarjoissa
Savonlinnassa 25.-26.4.2020.

PAIKKA
Heikinpohjan liikuntahalli (OKL -halli), Heikinpohjantie 33, 57100 Savonlinna

AIKATAULU
Lauantai 25.4.2020 Sunnuntai 26.4.2020

08:00 Liikuntahallin ovet aukeavat 08:00 Liikuntahallin ovet aukeavat

09:30 Floretti U17 tytöt, Kalpa U17 pojat 09:30 Floretti U20 tytöt, Kalpa U20 pojat

13:30 Kalpa U20 tytöt, Floretti U20 pojat 13:00 Kalpa U17 tytöt, Floretti U17 pojat

18:00 Kilpailut päättyvät 17:00 Kilpalut päättyvät
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen järjestäjä voi tarkentaa sarjojen aloitusaikoja. 
Mahdolliset muutokset ilmoitetaan liiton nettisivulla kuusi päivää ennen kilpailua.

ILMOITTAUTUMINEN
Miekkailijoiden  ja  tuomarien  ennakkoilmoittautumiset  viimeistään  perjantaina
17.4.2020  klo  24:00  seuroittain  liiton  Ophardt  -järjestelmään.  Mahdolliset  jälki-
ilmoittautumiset  ilmoitetaan  osoitteeseen  ilmot@fencing-pentathlon.fi.  Jälki-
ilmoittautumisesta  peritään  liiton  kilpailumääräysten  mukainen  50  euron
sanktiomaksu. Peruutukset viimeistään 17.4.2020. Tämän jälkeen ilmoittautuneen
miekkailijan aiheeton poisjäänti liiton sanktiomaksujen mukaisesti 30 euroa.

Ilmoittautuminen kisapaikalla viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan alkua.

Sarjakohtainen  osallistumismaksu  on  30 euroa.  Osallistumismaksut  maksetaan
joko  ilmoittautumisen  yhteydessä  kilpailupaikalla  tai  tilisiirtona  viimeistään
17.4.2020  Pyhän  Olavin  Miekkailijat  ry:n  tilille  FI45  1797  3000  0096  95.  Tilille
maksettaessa viestikentässä on mainittava osallistujan nimi ja sarja.

Liitto nimeää SM -kilpailun tuomarit  ja maksaa heidän kustannuksensa. Seuroja
pyydetään esittämään käytettävissä olevat SM -tuomarit liiton kilpailumääräysten
mukaisesti.  Tuomarit  ilmoitetaan  Ophardt  -järjestelmän  kautta.  Määräaikaan
mennessä  ilmoittamattomasta  velvoitetuomarista  peritään  150  euron
sanktiomaksu.

Tuomarivelvoite  määräytyy  liiton  kilpailumääräysten  mukaisesti  sarjoittain
seuraavasti:
• 1 – 3 miekkailijaa ei tuomarivelvoitetta
• 4 – 6 miekkailijaa 1 tuomari
• 7 – N miekkailijaa 2 tuomaria
Huomatkaa,  että  tuomarivelvoite  määräytyy  sarjakohtaisesti
ennakkoilmoittautumisajankohdan mukaan ja jälki-ilmoittautuneet voivat korottaa
tuomarivelvoitetta. 

mailto:ilmot@fencing-pentathlon.fi


KILPAILUJÄRJESTELMÄ JA SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan liiton asettamia kilpailumääräyksiä.
https://www.fencing-pentathlon.fi/site/assets/files/1176/sm5l_kilpailumaaraykset-
2019-miekkailu-ver_1_3_final.pdf 

Kilpailusarja  järjestetään,  mikäli  sarjaan  ilmoittautuneita  on  vähintään  kuusi
henkilöä vähintään kahdesta seurasta.

Kilpailut  järjestetään  F.I.E:n  kilpailusääntöjä  noudattaen  siten,  että  finaalit
miekkaillaan uloslyöntinä. Jos sarjassa on vähintään kuusi ja enintään yhdeksän
osallistujaa, kaikki kilpailijat kohtaavat toisensa erämuotoisessa kilpailussa, jonka
jälkeen seuraa uloslyöntikilpailu. Jos sarjassa on vähintään kymmenen osallistujaa
ja osallistujamäärä on viidellä jaollinen, otellaan kaksi alkueräkierrosta.  

LISENSSIT JA VARUSTEET
Osallistujilla täytyy olla voimassaoleva kansallinen kilpailulisenssi kaudelle 2019 -
2020.

Kilpailuissa noudatetaan liiton asettamia varustemääräyksiä.
https://www.fencing-
pentathlon.fi/site/assets/files/1176/miekkailun_varustemaaraykset_12_2_2019.pdf 

Palkintojenjaossa palkittavilla on päällään oman seuran edustusasu.

Kilpailunjohtajana toimii Jorma Lehtosalo, 050 – 511 9167.

Tervetuloa miekkailemaan Savonlinnaan Suomen mestaruuksista!

KYSELYT JA LISÄTIEDOT
Pyhän Olavin Miekkailijat ry pyhanolavinmiekkailijat@gmail.com
Joona Rissanen (pj) www.pyhanolavinmiekkailijat.fi
jrissane  79@  gmail.com  
050 – 586 4175

MUUTA
Kilpailupaikalla  kilpailijoille  ja  huoltojoukoille  on  tarjolla  buffet  -tyylinen
keittotarjoilu.  Sisältää  leivät,  juomat  (mehu/maito/kahvi)  sekä  pikkumakeaa.
Päiväkohtainen buffet hinta on 5 euroa / hlö.
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