
 

 

 

KUTSU JUNIOREIDEN MASTERS-OSAKILPAILUUN 

PORVOOSSA 13-14.9.2014 
 

Miekkailuseura Porvoon Miekkailijat - Borgå Fäktare järjestää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 

kilpailukalenterin mukaisesti junioreiden kalpamiekkailukilpailut lauantaina 13.9.2014 ja sunnuntaina 14.9.2014. 

Kisat ovat osa miekkailuliiton Masters-kilpailusarjaa. 

Kilpailupaikka on Pääskytien koulu, osoitteessa Pääskytie 1, 06400 Porvoo. 

SARJAT JA AIKATAULU 

Lauantai 13.9.2014  Sunnuntai 14.9.2014 

Sarja Ilmoittautuminen 

päättyy/sarja alkaa 

 Sarja Ilmoittautuminen 

päättyy/sarja alkaa 

Tytöt alle 15 v 

(syntynyt 2000 tai myöh.) 

09:00/09:30  Tytöt ja pojat alle 11 v 

(syntynyt 2004 tai myöh.) 

09:00/09:30 

Pojat alle 15 v 

(syntynyt 2000 tai myöh.) 

09:00/09:30  Tytöt alle 17 v 

(syntynyt 1998 tai myöh.) 

09:00/09:30 

Pojat alle 20 v 

(syntynyt 1995 tai myöh.) 

12:00/12:30  Pojat alle 17 v 

(syntynyt 1998 tai myöh.) 

09:00/09:30 

Tytöt alle 20 v 

(syntynyt 1995 tai myöh.) 

13:00/13:30  Tytöt ja pojat alle 13 v 

(syntynyt 2002 tai myöh.) 

12:30/13:00 

   Tytöt ja pojat alle 9 v 

(syntynyt 2006 tai myöh.) 

12:30/13:00 

 



KILPAILUJÄRJESTELMÄ JA SÄÄNNÖT 

Kilpailuissa noudatetaan Masters-kilpailusarjan sääntöjä, jotka löytyvät liiton sivuilta http://www.fencing-

pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/. 

Kilpailuissa miekkaillaan yksi alkueräkierros 7 ja 6 miekkailijan erillä. Alkuerän jälkeen seuraa suora 

uloslyöntikilpailu, johon kaikki miekkailijat jatkavat. Kuitenkin, jos sarjassa on miekkailijoita 9 tai vähemmän, 

kaikki kilpailijat kohtaavat toisensa erämuotoisessa kilpailussa, jonka jälkeen seuraa uloslyöntikilpailu. 

Alle 11v sarjassa miekkaillaan 10-piston uloslyöntiottelut, muissa sarjoissa 15-piston ottelut. 

Alle 9v, alle 11v ja alle 13v sarjoissa miekkaileva miekkailija saa osallistua oman ikäluokkaansa kilpailuun sekä 

seuraavaksi vanhempaan ikäluokkaan, mutta ei tätä vanhempien ikäluokkien kilpailuun. Esim. alle 11v miekkailija 

ei voi osallistua alle 15v kilpailuun jne. Ylemmissä ikäluokissa rajoituksia ei ole, joten esim. alle 15v miekkailija voi 

osallistua myös alle 20v kilpailuun. 

Sarjassa on oltava vähintään kolme osallistujaa, jotta se järjestetään. 

LISENSSIT JA VARUSTEEET 

Kaikilla miekkailijoilla täytyy olla voimassaoleva kansallinen kilpailulisenssi kaudelle 2014 - 2015. Huomatkaa, 

että uusi lisenssikausi alkaa 1.9.2014, eli ennen kisoja. Kilpailuissa noudatetaan liiton kansallisille kisoille 

asettamia varustemääräyksiä. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Seurojen ilmoittautumiset on tehtävä Ophardt -järjestelmän kautta viimeistään perjantaina 5.9.2014. 

TUOMARIVELVOITE 

Tuomarivelvoite määräytyy sarjoittain seuraavasti: 

 1 – 3 miekkailijaa => ei tuomarivelvoitetta 

 4 – 6 miekkailijaa => 1 tuomari 

 7 – n miekkailijaa => 2 tuomaria 

Myös tuomarit ilmoitetaan Ophardt -järjestelmän kautta. Rangaistusmaksu puuttuvasta velvoitetuomarista on 150 

EUR, joka täytyy maksaa ennen starttia. 

OSALLISTUMISMAKSU 

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä seuraavasti 

Alle 11- ja 13-vuotiaat:  15 EUR 

Alle 15-vuotiaat ja kadetit: 20 EUR 

Juniorit:   25 EUR 

 

Tervetuloa kisoihin! 

Arto Keskiniva 

Kilpailun johtaja 

http://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/
http://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/


 

 

 

TERVETULOA PORVOOSEEN! 

Pääskytien koulu 

Pääskytie 1 

06400 Porvoo 

 

 


