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Ylioppilasmiekkailijat ry järjestää Ylioppilasmiekkailijoiden juhlakisan 3.11.-4.11.2018.

Juhlakisat ovat Suomen Cupin osakilpailu kalvan, floretin ja säilän naisten ja miesten sarjoissa.

Juhlakisassa ratkaistaan lisäksi akateemiset suomenmestaruudet kaikissa aselajeissa (tulokset 
eritellään yleisen kilpailun lopputuloksista).

KISAPAIKKA

Kisapaikkana toimii Ruskeasuon liikuntahalli (Ratsastie 10, 00280 Helsinki)
AIKATAULU (huom. alustava aikataulu, varmistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä)

Lauantai 3.11.
klo 09:30 Ilmoittautuminen miesten florettikilpailuun ja naisten säiläkilpailuun päättyy
klo 10:00 Miesten florettikilpailu ja naisten säiläkilpailu alkaa
klo 13:30 Ilmoittautuminen naisten florettikilpailuun ja miesten säiläkilpailuun päättyy
klo 14:00 Naisten florettikilpailu ja miesten säiläkilpailu alkaa

Sunnuntai 5.11.

klo 09:30 Ilmoittautuminen miesten kalpaan päättyy
klo 10:00 Miesten kalpakilpailu alkaa
klo 13:30 Ilmoittautuminen naisten kalpaan päättyy
klo 14:00 Naisten kalpakilpailu alkaa

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset Ophardt-järjestelmän kautta viimeistään sunnuntaina 26.10.2018.

Lisätietoja Ophardtista seurojen kilpailuvastaaville löytyy liiton verkkosivulta 
http://www.fencing-pentathlon.fi. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ylläpitää Ophardt 
järjestelmää, liiton toiminnanjohtaja auttaa ongelmatilanteissa.

OSALLISTUMISMAKSU

Osallistumismaksu on 30 euroa, jos henkilö osallistuu ainoastaan yhden aselajin kilpailuun. 
Saman henkilön toisen ja kolmennen aselajin osallistumismaksu on 20eur/aselaji. (Esimerkiksi 
osallistuminen ainoastaan kalvan kilpailuun maksaa 30eur, mutta kalpaan ja säilään 
30+20=50eur.)

Maksuun sisältyy Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailumaksu sekä Suomen Cup-
kilpailun lisämaksu. Maksu peritään paikan päällä käteisellä. Jälki-ilmoittautuneilta peritään 
kaksinkertainen maksu.
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TUOMARIT

Seurojen tulee huomioida Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailumääräysten mukaiset 
tuomarivelvoitteet:
Kilpailuun osallistuvilla seuroilla on tuomarivelvoite kilpailumääräysten mukaisesti. 
Tuomarivelvoite henkilökohtaisessa kisassa:
1 – 3 miekkailijaa: ei tuomarivelvoitetta
4 – 6 miekkailijaa: 1 tuomari
7 – n miekkailijaa: 2 tuomaria

Seurojen tulee ilmoittaa velvoitteiden mukaiset tuomarit ilmoittautumisajan päättymiseen 26.10.
mennessä Ophardtiin tai sähköpostitse osoitteeseen tuukka.wahtera@gmail.com

KILPAILUJÄRJESTELMÄ:

Yksi alkueräkierros ja suora uloslyönti.

YM varaa mahdollisuuden muutoksiin riippuen ottelijoiden/joukkueiden määrästä. Käytettävä 
kilpailujärjestelmä vahvistetaan nimenhuudon päätyttyä.

LISÄTIETOJA

Kilpailun johtajana toimii lauantaina Tuukka Wahtera, sunnuntain osalta kilpailun johto 
ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja antaa Ilkka Jokipii (i.jokipii@gmail.com, 050-3272018)

LISENSSI

Osallistujilta edellytetään joko Suomen tai jonkun muun kansainvälisen miekkailuliitto FIE:n 
alaisen jäsenliiton kilpailulisenssiä ja Suomen miekkailuliiton sääntöjen mukaisia varusteita.

Tervetuloa!


