
 

VETERAANIEN MIEKKAILUN SM-KILPAILUT SAVONLINNASSA 6.-7.9.2014 

VAHVISTETTU KILPAILUKUTSU 

Pyhän Olavin Miekkailijat ry:llä on kunnia järjestää veteraanien Suomen mestaruuskilpailut 

lauantaina ja sunnuntaina 6.-7.9.2014.  

KILPAILUPAIKKA: 

Kilpailut järjestetään OKL-hallilla, Heikinpohjantie 33, Savonlinna. 

AIKATAULU: 

Lauantai 6.9.2014 

Henkilökohtaiset kilpailut 

10.30 Miesten floretti yhdistetty 40 v – 70 v (8 osallistujaa) 

Ikäsarjat on yhdistetty, koska mihinkään sarjaan ei ole kilpailumääräysten 

vaatimaa 6 osallistujaa  (40 v: 2 – 50 v: 5 – 70 v: 1). Kilpailu käydään yhdessä 8 

miekkailijan erässä, jonka jälkeen kaikki miekkailijat ottelevat uloslyöntiottelut 

11.00 Naisten kalpa yhdistetty 40 v – 70 v (10 osallistujaa) 

Ikäsarjat on yhdistetty, koska mihinkään sarjaan ei ole kilpailumääräysten 

vaatimaa 6 osallistujaa  (40 v: 3 – 50 v: 4 – 60 v: 2 – 70 v: 1) tai yhdistämällä vain 

osa sarjoista osaan ei tule riittävästi osallistujia. Kilpailu käydään kahdessa 5 

miekkailijan erässä, jonka jälkeen kaikki miekkailijat ottelevat uloslyöntiottelut. 

14.00 Miesten kalpa 40 v (9 osallistujaa) ja miesten kalpa yhdistetty 50 v – 70 v (13 osallistujaa) 

Ikäsarjat on osittain on yhdistetty, koska sarjoihin  60 v (1) ja 70 (2) ei ole 

kilpailumääräysten vaatimaa 6 osallistujaa. Kilpailu käydään kahdessa yhdessä 5-

7 miekkailijan erässä, jonka jälkeen 8 / 12 miekkailijaa ottelee uloslyöntiottelut. 

17.00 Miesten kalvan joukkuekilpailu ( 3 joukkuetta) 

 Kilpailu siirretään lauantaille edellyttäen, että kaikki joukkueet antavat siihen 

suostumuksensa. Mikäli joku joukkueista ei suostu kilpailun siirtämiseen 

lauantaille, se järjestetään sunnuntaina kello 10.00 alkaen. 



 

Suomen mestaruuskilpailut seuraavissa sarjoissa ovat peruuntuneet sen vuoksi, että 

ilmoittautuneita ei ole ollut liiton kilpailumääräysten (k. 39) edellyttämää määrää:  

henkilökohtaiset kilpailut: naisten säilä (ei ilmoittautuneita), naisten floretti (2 

ilmoittautunutta), miesten säilä (4ilmoittautunutta). 

 joukkuekilpailut: naisten kalpa (1 joukkue), naisten floretti, naisten säilä, miesten floretti, 

miesten säilä (ei ilmoittautuneita) 

KILPAILUJÄRJESTELMÄ: 

Eräottelut otellaan 5 pistoon. Uloslyöntiottelut otellaan 10 pistoon kahdessa 3 minuutin 

erässä. Yhdistetyissä sarjoissa käytetään tasoitusjärjestelmää, joissa ottelijoiden 

syntymävuosien erotuksen ollessa vähintään 15 vuotta, nuorempi aloittaa ottelun tilanteesta -

1 ja syntymävuosien erotuksen ollessa vähintään 25 vuotta, nuorempi aloittaa ottelun 

tilanteesta -2. Uloslyönnissä (10 piston ottelu) tasoitus annetaan kummankin jakson alussa. 

Joukkuekilpailu järjestetään  yhtenä eräkierroksena. Joukkueottelu käydään viiden piston 

otteluin käyttäen em. tasoitusjärjestelmää (ei viestimuotoisena). 

ILMOITTAUTUMINEN: 

Jälki-ilmoittautumisesta liitto perii seuralta sanktiomaksun (50 euroa henkilökohtainen kilpailu, 

150 euroa joukkuekilpailu). Jälki-ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen ilmot(at)fencing-

pentathlon.fi. Mahdolliset joukkuemuutokset ilmoitettava pe 5.9.2014 klo 18 mennessä. 

Pakottavista henkilökohtaisista syistä (esimerkiksi sairastuminen, todistettava 

lääkärintodistuksella) liitto ei veloita 100 euron sanktiomaksua. Muutokset osoitteeseen 

leila.suvantola(at)gmail.com ja ilmot(at)fencing-pentathlon.fi. 

Osanottomaksu henkilökohtaisessa kilpailussa on 30 euroa ja joukkuekilpailussa on 75 euroa, 

jotka sisältävät liitolle tilitettävän kilpailumaksun. Maksut tulee suorittaa Pyhän Olavin 

Miekkailijat ry. tilille FI69 5651 1320 0913 99 viimeistään 2.9.2014. 

Kilpailuun osallistujilta edellytetään voimassa olevaa liiton kilpailulisenssiä kaudelle 2014-2015 

sekä liiton sääntöjen mukaisia varusteita. 

Lisätietoja sähköpostitse leila.suvantola (at) gmail.com. Kilpailun johtajina toimivat Leila 

Suvantola ja Joona Rissanen. 

Tervetuloa miekkailemaan veteraanien Suomen mestaruuksista Savonlinnaan. 


