Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus on STTR:n esityksestä käsitellyt ja hyväksynyt
hallituksen kokouksessa 5.5.2014 miekkailun kilpailumääräysten ja teknisten määräysten
muutokset. Alla on esitetty oleellisimmat muutokset aikaisempiin sääntöihin ja määräyksiin.
MIEKKAILUN KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Muutokset aikaisempaan versioon: k.5 3, k.6 2, k.20 1, k.21 2, k.35 5, k.46 3, k.48 1,
k51 1 ja 6 , k.67 3.
Rangaistukset
k.5
3

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton päätös asiassa julkaistaan liiton verkkosivulla.

Vahingot
k.6
2
Ensiapuvälineet on pidettävä kilpailupaikalla saatavilla. Ensiapuvälineisiin on sisällytettävä ainakin
seuraavat tarvikkeet: haavanpuhdistusaineet, laastarit, siteet, liimasiteet ja kylmäpussit, ja suihke ja lastoitustarvikkeita sekä sakset.

Tuomarit
k.20
1
Muissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa ja Suomen mestaruuskilpailuissa toimivat tuomareina
vähintään seuratuomaripätevyyden omaavat tuomarit, jotka seurat asettavat kilpailun teknisen
johdon käytettäväksi.
k.21
2
Tuomarivelvoite on seuraava:
Joukkuekisassa:
1 joukkue
ei tuomarivelvoitetta
2-3 joukkuetta
1 tuomari
4 - n joukkuetta 2 tuomaria
Kilpailuun ilmoittautuminen
k.35
5
Joukkueiden paremmuusjärjestyksen määrittämiseksi joukkueessa miekkailevien kilpailijoiden nimet
on ilmoitettava kilpailukutsussa määritellyllä tavalla.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton valvojat
k.46
3
Valvojien kulut maksaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. Maksuperusteet vahvistaa Suomen
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous.

Mestaruuskilpailuun ilmoittautuminen
k.51
1
Miekkailijan ilmoittamisen mestaruuskilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa kilpailijat Suomen
Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon paremmuusjärjestyksessä.
6

Joukkuekilpailun eräjako julkaistaan viimeistään kilpailupäivää edeltävän torstaipäivän kuluessa kello
18.00 mennessä, ja huomautukset sitä vastaan sekä muutokset muusta perustellusta
henkilökohtaisista syistä (esimerkiksi sairastuminen) on tehtävä viimeistään kilpailupäivää
edeltävänä perjantaina kello 18.00. Muusta perustellusta syystä on toimitettava kirjallinen
todiste (esimerkiksi lääkärin todistus). Hyväksytyllä perustellulla syyllä poisjäänyt miekkailija

voidaan korvata toisella.

3

Luokittelun käyttö
Ellei säännöistä tai Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton erikseen annetusta ohjeistuksesta muuta johdu,
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton voimassa olevaa virallista luokittelua käytetään aina, kun
miekkailijoita on luokiteltava eräjakoja varten yms.

Teknisiin määräyksiin on tehty FIE:n sääntöjen mukaiset vuoden 2014 alussa tulleet
päivitykset. Alla on esitetty merkittävimmät muutokset aikaisempiin sääntöihin.
t.15, 2 kohtaan lisäys
Kilpailun valvojan tai kilpailun teknisen johdon (Directoire Technique) on rangaistava tätä sääntöä
rikkonutta henkilöä keltaisella kortilla. Mikäli rikkomus toistuu, rangaistaan henkilöä mustalla kortilla.
t.21 3
Kun miekkailija taistelun kuluessa ohittaa vastustajansa kokonaan, tuomarin pitää antaa välittömästi
"Seis" -komento ja määrätä miekkailijat palaamaan varoasentoon siihen paikkaan, jossa he olivat
ennen ohitusta.
t.26 1
Jos miekkailija ylittää yhdellä tai kahdella jalalla ottelualueen rajan siten, että jalka on kokonaan rajan
yli, tuomarin pitää komentaa välittömästi "Seis".
t.32 4 lisäys
Kun langattomat merkitsijälaitteet ovat käytössä, osumia ei hyväksytä miekkailuajan päättymisen
jälkeen, vaikka langattoman merkitsijälaitteen lamppu syttyykin.
t.39
Tekninen johto noudattaa edellä kohdissa t.37 ja t.38 mainittuja sääntöjä. Finaalienosalta teknistä
johtoa avustaa F.I.E:n tuomarikomission edustaja.
t.45 1 kohtaan lisäys
Kun miekkailija saapuu ottelualueelle (vrt. t.86):
- yhden ainoan sääntöjenmukaisen aseen kanssa; tai
- yhden sääntöjenmukaisen vartalojohdon kanssa; tai
- vain yhden toimivan maskijohdon kanssa; tai

t.56 lisätty kohta 4 (floretti)
Hyökkäys terää vastaan lyönnillä:
a) hyökkäys terää vastaan lyönnillä on oikein suoritettu ja säilyttää etuoikeutensa, kun lyönti tehdään
vastustajan terän heikkoon osaan, t.s. 2/3 terän kärjen yläosasta;
b) hyökkäys terään lyönnillä on väärin suoritettu, kun lyönti tehdään vastustajan terän vahvaan osaan,
t.s. 1/3 terän alaosasta ja tällaisesta lyönnistä johtuen vastustaja saa välittömästi etuoikeuden ripostiin.

t.82 lisätty kohta 3 b
b) Jokaista, joka uhkaa tai loukkaa kilpailun toimihenkilöä syyllistyy neljännen ryhmän rikkomukseen ja on
rangaistava pykälän t.119 mukaan.
t.87
2 Jokaisen harjoitusottelun ja ottelun pitää aina säilyä luonteeltaan kohteliaana ja reiluna. Kaikenlaiset
väkivaltaisuudet (ryntäys, joka päättyy vastustajan tuuppimiseen, sekava miekkailu, kaatuminen,
epätavalliset paikaltaan siirtymiset, rajut pistot, kokillilla annetut iskut, kaatuessa suoritetut pistot) tai
epäurheilumainen käyttäytyminen ovat ankarasti kiellettyjä (vrt. t.114 - t.120). Rikkeen tehneen
miekkailijan mahdollisesti antama osuma mitätöidään.

Lisätty 3 b) Ottelun aikana tai sen jälkeen, vaikka miekkailija olisi poistunut alueelta, urheiluhengen
vastaiset teot kuten väkivaltaisesti tai vaaraa aiheuttaen tehty maskin (tai minkä tahansa välineen)
heitto on rangaistava pykälän t.119 ( vrt. t82.1, 2 ja 3).

t.90 1
Joukkuekilpailuissa vain joukkueen kapteenilla on oikeus neuvotella tuomarin ja/tai kilpailun teknisen
johdon kanssa teknisten kysymysten ratkaisemiseksi ja valitusten tai huomautusten laatimiseksi.
Menettely on kuvattu pykälissä t.122 ja t.123.
t.92
Henkilökohtaisen kisan suoran uloslyöntivaiheen aikana miekkailijan valmentaja, lääkintähenkilöstö
ja tekninen henkilöstö ei saa oleskella miekkailijan lähellä. Valmentajat saavat olla järjestäjän
osoittamassa paikassa kilpailualueella.
t.106
Kilpailusta poissulkeminen voidaan tuomita myös kurinpidollisesta rikkeestä
(ottelualueelle saapumatta jättäminen, sääntöjenvastaiset aseet, tuomittava käytös kilpailun toimitsijaa
kohtaan jne.).

t.120 (Rangaistustaulukko)
Poistettu aikaisempi 1.2: Yksinkertainen vartalokontakti (floretti ja säilä). Tämän vuoksi viitenumerointi on
muuttunut ja lisätty kohta 1.18 Ottelualueelle saapuminen ilman tuomarin lupaa +
Lisätty selite: + Annetaan keltainen kortti koko joukkueelle. Rangaistus on voimassa koko joukkueottelun
ajan. Jos saman joukkueottelun aikana miekkailija tekee ryhmään yksi kuuluvan virheen, tuomari
Kohtiin 3.1 ja 3.4 lisätty teksti: Vakavimmissa tapauksissa tuomari voi rangaista suoraan mustalla kortilla
(t.118.4)
Lisätty kohdat: 3.5 Lämmittely tai harjoittelu ilman asianmukaista vaatetusta tai varustetta, jotka eivät
ole FIE:n määräysten mukaisia.
ja 3.6 Epäurheilullinen käyttäytyminen

