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 KILPAILUKUTSU 
 JUNIOREIDEN SUURKILPAILUT XXXIX 

 Sinä 7–20 -vuo�as nuori, oletko miekkailija? Tule mukaan perinteiseen Suomen suurimpaan 
 juniorimiekkailun huipputapahtumaan.  Junioreiden Suurkilpailut  XXXIX (39.)  järjestetään  maaliskuun 
 18.–19. päivinä 2023  Espoossa,  Opinmäen liikuntahallilla  ,  osoi�eessa Lillhem�n�e 1, 02250 Espoo. 
 Junioreiden Suurkilpailut on kaikkien nuorten oma miekkailukilpailu, johon voivat o�aa osaa kaikki 
 kalpajuniorit. Kaiken ikäiset ja -tasoiset ovat tervetulleita kisaan, johon kutsumme nuoria miekkailijoita 
 myös ulkomailta. 
 Kilpailu kuuluu Miekkailu- ja 5-o�eluliiton Masters-sarjaan 2022–2023 
 (  www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/  ).  Kilpailun palkintojenjakojen 
 yhteydessä palkitaan ikäluokissa U11-U15  Masters-rankingissa korkeimmalla olevat miekkailijat. 

 Sarjat 

 LAUANTAI 18.3.2023 

 Sarja  Ilmoi�autuminen 
 pää�yy/  sarja  alkaa  HUOM! 

 U13 
 mixed 

 Pojat ja tytöt 13v (s. 20010-2013)  9:00 / 9:30  * urheiluhallin ovet avautuvat klo 8:00 
 * minikalpa (0/2-terä) pakollinen! 

 U17G  Tytöt 17v (s.2005-2010)  9:00 / 9:30  * urheiluhallin  ovet avautuvat klo 8:00 

 U17B  Pojat 17v (s.2005-2010)  12:30 / 13:00 

 U9 
 mixed 

 Pojat ja tytöt 9v (s. 20014-16)  13:30 / 14:00  * minikalpa (0/2-terä) pakollinen, vähintään 4 
 kilpailijaa! 

 SUNNUNTAI 19.3.2023 

 Sarja  Ilmoi�autuminen 
 pää�yy/  sarja  alkaa  HUOM! 

 U11 
 mixed 

 Pojat ja tytöt 11v (s. 2012-2015)  9:00 / 9:30  * urheiluhallin  ovet avautuvat klo 8:00 
 * minikalpa (0/2-terä) pakollinen! 

 U15G  Tytöt 15v (s. 2008-2011)  9:00 / 9:30 

 U15B  Pojat 15v (s. 2008-2011)  9:00 / 9:30 

 U20G  Tytöt 20v (s. 2003-2011)  9:00 / 9:30 

 U20B  Pojat  20v (s. 2003-2011)  12:00 / 12:30 
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 Kilpailujärjestelmä 

 Sarjassa U9  otellaan kaksinkertainen alkuerä, minkä  tulokset ratkaisevat voi�ajan ja muut 
 sijoitukset.  Sarjassa oltava vähintään 4 kilpailijaa. 

 Sarjoissa U11-U13  miekkaillaan kaksi eräkierrosta.  Alkueräkierroksen perusteella 
 muodostetaan ryhmitelty toinen eräkierros. Toisella kierroksella kohtaavat 1. erässä 1. 
 kierroksen parhaat (5-7 parasta), 2. erässä seuraavat (5-7 miekkailijaa) jne. Tasa�lanteessa 
 (voitot tasan) kahden kierroksen jälkeen voidaan kilpailun voi�o ratkaista miekkailijoiden 
 kesken seuraavalla eräkierroksella, johon vain tasa�lanteessa olevat nostetaan. 

 Sarjoissa U15  miekkaillaan yksi eräkierros ja 8-cupissa  kaikki sijat, ml. pronssio�elu. 

 Sarjoissa U17  miekkaillaan yksi eräkierros ja 16 cup-uloslyön�o�elut  uusinnalla (repechage, 
 vasta kahdella tappiolla putoaa). 

 Sarjoissa U20  miekkaillaan yksi eräkierros ja suorat  uloslyön�o�elut (ilman uusintaa). 

 Aikataulumuutokset  ja kilpailujärjestelmän muutokset ovat mahdollisia eri sarjojen 
 osano�ajien lukumäärästä riippuen. 

 Sarjoissa U15-U20 palkitaan 3 parasta, sijat 1.-3. ( 3-4 miekkailijaa), sarjoissa U11-U13 8 
 parasta ja sarjassa U9 kaikki osallistujat. 

 Ilmoi�autumiset 

 Seurojen ilmoi�autumiset tehdään Ophardt-Online -kilpailujärjestelmän kau�a 
 viimeistään pe 10.3.2023  . Huom: miekkailijan on ilmoi�audu�ava  kaikkiin niihin 
 sarjoihin, joihin aikoo osallistua! Jälki-ilmoi�autuminen on mahdollinen. 

 Sama miekkailija voi siis ilmoi�autua ja osallistua useampaan sarjaan (huom: 
 varustemääräykset). U9 voi osallistua omaansa ja U11 sarjaan. U11 voi osallistua omaansa 
 ja U13 sarjaan. U13 ja vanhemmat voivat osallistua omaansa ja kaikkiin vanhempiin 
 sarjoihin (-U20) (pl. kisan aikataulurajoi�een vuoksi U13 ei voi osallistua U17 sarjaan). 

 Ilmoi�autumismaksut ovat sarjakohtaiset: 
 ■  U9-U13  =  15 €/sarja  U17  =  25 € 
 ■  U15 = 20 €  U20 = 30 € 

 HUOM:  Ilmoi�autumismaksut suorite�ava seuran �lille  viimeistään � 13.3.2023: 
 ■  FI45 4108 0010 3370 56 (tarvi�aessa seuran maksueri�ely sähköpos�lla) 
 ■  Kilpailupaikalla suositellaan maksamaan kor�lla. 

 Tuomarivelvoite ja varustesäännöt 

 Tuomarivelvoite määräytyy sarjoi�ain kilpailumääräysten mukaises�. 
 ■  4-6 miekkailijaa/sarja => 1 tuomari 
 ■  7-n miekkailijaa/ sarja => 2 tuomaria 

 Tuomaripuhu�elu pidetään kisakansliassa 15 minuu�a ennen kunkin erän alkua. 

 Suurkisoissa on mahdollista antaa seuratuomarin käytännön näy�ökoe. Ennen kilpailuja 
 pidetään seuratuomareiden teoriakoulutus Teams-webinaarina. Katso lisä�etoja Suomen 
 Miekkailu- ja 5-o�eluliiton sivustolta. 
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 Varustemääräykset 
 Varustemääräykset ovat Suomen Miekkailu ja 5-o�eluliiton määräysten mukaiset: 

 ●  sarjoissa U9-U13 on minikalpa (0- tai 2-terä) pakollinen 
 ●  sarjoissa U9-U11-U15 on plastron 800 N pakollinen 
 ●  sarjoissa U17-U20 takki, housut ja plastron 800 N ja maski 1600 N ovat pakollisia 

 Miekkailijoilla on oltava Suomen Miekkailu- ja 5-o�eluliiton (tai muun maan kansallinen) 
 kilpailulisenssi kaudelle 2022-2023. 

 Lisä�etoa ja viimeisimmät kisa�edo�eet 
 h�ps://www.fencing-pentathlon.fi/lii�o/tapahtumat/junioreiden-suurkisat-2023-kalpa-poja 
 t-ja-tytot/ 

 Tervetuloa perinteiseen 39. nuorten ykköskilpailuun! 

 Miekkailuterveisin kilpailun johtaja 
 Terho Mustonen 

 Toivotamme tervetulleiksi kaikki nuoret miekkailijat 
 kamppailemaan Espoon kansainvälisiin 

 Junioreiden Suurkilpailuihin 
 18.-19.3.2023! 

 Kaisa Thodén 
 Espoon Miekkailijoiden puheenjohtaja 

 PS.  Kilpailupaikalla on hyvin varusteltu buffe�,  josta löytyy syötävää ja juotavaa. 

 Liite: 
 ●  Tietoa ja kar�a kilpailupaikasta /  Hotellimajoitusta 
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 Tietoa ja kar�a kilpailupaikasta 

 Opinmäen  liikuntahalli, Lillhem�n�e 1,  02250 Espoo (katso  h�ps://bit.ly/3LRAb1k  ) 

   
   
   

    Hotellimajoitusta  : 

    1. Scandic Espoo, Nih�sillan�e 1, 02630 Espoo (4,2 km) 
    2. Original Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, 02100 Espoo (7,8 km) 
    3.  GLO Hotel Espoo Sello (8,3 km) 
    4. Radisson Blu Espoo, Otaranta 2, 02150 Espoo (9,6 km) 
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 Invitation to all young fencers 
 ESPOO 39th JUNIOR GP EPÉE COMPETITION 

 18.-19.3.202  3 

 We have the pleasure of inviting You to the 39th international Espoo GP epée individual 
 competition in Espoo, Finland. The competition will take place at Opinmäki Sporthall , 
 Lillhemtintie 1,  02250 Espoo.  The competition is  for all international young epée fencers, ages 7-20 
 years and on all level. 

 This competition belongs to Finnish Open Junior Masters series during the termin 2022-2023.  At the 
 end of the competition, the highest ranked fencers in the U11-U15 Masters ranking will be 
 awarded. 

 Categories and program individual epée for boys and girls: 

 Saturday 18.3.2023 

 Serie  Re  gistra�on  ends/ 
 Compe��on  starts 

 NOTE! 

 U13 
 mixed 

 Boys and girls, born in 2010-2013  9:00 / 9:30  * sport hall opens at 8.00! 
 * mini blade (0 or 2) is obligatory! 

 U17G  Girls, born in 2006-2011  9:00 / 9:30  * sport hall opens at 8:00! 

 U17B  Boys, born in 2006-2011  12:30 / 13:00 

 U9 
 mixed 

 Boys and girls, born in 2014-2016  13:30 / 14:00  * mini blade (0 or 2) is obligatory, minimum 4 
 compe�tors! 

 Sunday 19.3.2023 

 Serie  Re  gistra�on  ends/ 
 Compe��on  starts 

 NOTE! 

 U11 
 mixed 

 Boys and girls, born in 2012-2015  9:00 / 9:30  * sport hall opens at 8:00! 
 * mini blade (0 or 2) is obligatory! 

 U15G  Girls, born in 2008-2011  9:00 / 9:30 

 U15B  Boys, born in 2008-2011  9:00 / 9:30 

 U20G  Girls, born in 2003-2011  9:00 / 9:30 

 U20B  Boys, born in 2003-2011  12:00 / 12:30 
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 Entry fee 
 In series  U9 -U13 the entry fee is 15 EUR  , in  serie  U15/20 EUR  , in  serie U17/25 EUR  and 
 in  serie U20/30 EUR.  The entry fee will be paid by  each fencer/club at the moment of 
 registration. Please pay by credit card or ask us the invoice in advance (contact Kimmo Puranen, 
 kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi ). 

 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 are: under 9 years, 11 years, 13 years, 15 years, 17 years and 20 years. Under 11 years 
 and 13 years, girls and boys are fencing in the same competition. In older age groups, girls 'and 
 boys' competitions are separate. Please note that the minimum number of competitors in each 
 group is four (4) fencers! 

 In less than 11 years of age, a fencer may participate in his / her own age group competition as well 
 as in the next older age group, but not for the competition of older age groups. For example, a 
 fencer under 11 years of age cannot participate in a competition of less than 15 years. 

 NOTE  THE  MATERIAL  REGULATIONS: 
 > In  U9-, 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. 
 > In  U17 and U20  -series jacket, trousers and plastron  800 N are obligatory, mask 1600 N (the 
 mask must contain two different safety systems at the rear of the mask, FIE rule), blade normal. 

 Award Ceremonies 
 1.-3, 3 best (3 or 4 fencers) will be awarded. All fencers in serie U9 will  be awarded. 

 Referees 
 ● Each club/country having 4 or more fencers must provide at least one referee. 
 ● Having 7 or more  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 10th of March by our registration 
 form: 

 www.espoonmiekkailijat.fi/jungp 

 Please register before the dead line 10.3.2023 to ensure your participation. Due to 
 the great interest to the competition the final amount of participants may be limited. 
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 Refreshments 
 The cafeteria is in the fencing hall and will be  open during the competition days. 

 Sport venue 
 Opinmäki Sportshall, Lillhemtintie 1,  02250 Espoo  (see  h�ps://bit.ly/3LRAb1k  ) 

   
   
   

 Hotel Accomodation: 

 1. Scandic Espoo, Nihtisillantie 1, 02630 Espoo (4,1 km) 
 2. Original Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, 02100 Espoo (7,2 km) 
 3. GLO Hotel Espoo Sello (8,3 km) 
 4. Radisson Blu Espoo, Otaranta 2, 02150 Espoo (9,6 km) 
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 For further and latest information: 
 https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/junioreiden-suurkisat-2023-kalpa-pojat-ja-tytot/ 

 Personal contact: 
 English / Mr. Kimmo Puranen, Espoon Miekkailijat, 
 email  kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi 

 The organizer will not book accommodations or organize  transports. 

 We welcome all the young fencers to 
 ESPOO 39th JUNIOR GP 

 EPÉE COMPETITION INDIVIDUAL 
 18.-19.3.2023! 

 Kaisa Thodén 
 President of Espoo Fencing Club 
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