
TAMPERE 

MASTERS   

19.- 20.1.2019  

Kalpaveljet järjestää Suomen miekkailu- ja viisiotteluliiton kalenterin 

mukaisesti juniorien kalpamiekkailukilpailut lauantaina 19.1.2019 ja  

sunnuntaina 20.1.2019. Kilpailu on osa Suomen miekkailu- ja viisiotteluliiton 

junioreiden Masters –kilpailusarjaa.  

Kilpailupaikka on Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, Tampere  

AIKATAULU:  

LAUANTAI 19.1.  
(halli aukeaa 7:30) 

SUNNUNTAI 20.1.  
(halli aukeaa 7:30) 

9:00  U13 sekasarja      kalvan 

koko    0-2 

9:00   U20 pojat           kalvan 

koko   0-5 

9:00  U17 tytöt                                      
0-5   

9:00  U20 tytöt                                     
0-5  
9:00 U11 sekasarja                              
0-2 

13:30  U17 pojat                                    
0-5   

12:00  U15 pojat                                  
0-5  

14:00  U15 tytöt                                   
0-5 

Ilmoittautuminen päättyy 30 minuuttia ennen kunkin sarjan alkua!  

KILPAILUJÄRJESTELMÄ JA SÄÄNNÖT  

Kilpailuissa noudatetaan junioreiden Masters-kilpailusarjan sääntöjä, jotka 

löytyvät liiton sivuilta http://www.fencing-

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

ottelujärjestelmä päätetään vasta kun järjestäjillä on ainakin alustavat 

osallistujamäärät. Tavoitteena on noudattaa uusien Masters-sääntöjen 

henkeä siten että varsinkin alemmissa ikäluokissa kaikki saavat miekkailla 



enemmän kuin vanhoilla säännöillä. Sarjassa on oltava vähintään kolme 

osallistujaa, jotta se järjestetään.  

   

LISENSSIT JA VARUSTEET  

Kaikilla miekkailijoilla täytyy olla voimassaoleva kansallinen kilpailulisenssi 

kaudelle 2018 - 2019.  

Kilpailuissa noudatetaan liiton kansallisille kisoille asettamia 

varustemääräyksiä: https:// www.fencing- 

pentathlon.fi/site/assets/files/1176/liite3_varustemaaraykset_6_6_2018.pdf .  

ILMOITTAUTUMINEN  

Seurojen ilmoittautumiset on tehtävä ennakkoon Ophardt -järjestelmän 

kautta viimeistään perjantaina 11.1.2019. Jälki-ilmoittautumisista perittävä 

lisämaksu on 10 €.   

OSALLISTUMISMAKSU  

Osallistumismaksu maksetaan kisapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä 

käteisellä seuraavasti:  

• Alle 11- ja 13-vuotiaat 15 €  

• Alle 15-vuotiaat   20 €  

• Kadetit     25 €                                

•  Juniorit                  30 €  

TUOMARIVELVOITE  

Tuomarivelvoite määräytyy liiton kilpailumääräysten mukaisesti sarjoittain 

seuraavasti:  

• 1 – 3 miekkailijaa ei tuomarivelvoitetta  

• 4 – 6 miekkailijaa 1 tuomari  

• 7 – N miekkailijaa 2 tuomaria  

Myös tuomarit ilmoitetaan Ophardt -järjestelmän kautta viimeistään 

11.1.2019. Rangaistusmaksu puuttuvasta velvoitetuomarista on 150 €. 

Huomatkaa, että tuomarivelvoite määräytyy sarjakohtaisesti 

ennakkoilmoittautumisajankohdan mukaan ja jälki-ilmoittautuneet voivat 

korottaa tuomarivelvoitetta.  

RUOKAILU  

Kisapaikalla on Yrjölän marjatilan sponsoroima kahvio.  



MAJOITUS   

Kisahotelli: Hotel Hermica 

Tarjoamme majoitusta turnaukseen osallistujille ja tukijoukoille 

erikoishintaan: 

 

1hh 79€/vrk 

2hh 84€/vrk 

3hh 105€/vrk 

 

Tarjoushinta saatavissa mainitsemalla koodi Hermicamasters. 

Hinta on voimassa  

ainoastaan suorissa kahdenvälisissä varauksissa, ei koske 

varauksia  

kolmannen osapuolen kautta. (vrt agentit) 

 

Varauksen voi tehdä: 

sähköpostitse: sales@hermica.fi 

tai soittamalla: 

03-365 1111 

 

Kaikista huoneista löytyy suihku, wc ja kaapeli-tv. Osassa 

huoneista on mikroaaltouuni ja/tai jääkaappi. Hinnat sisältävät 

aamiaisen, iltasaunan ja langattoman nettiyhteyden. 

Hotellissamme on lämmin autohalli ja lisäksi tolppapaikkoja 

pihamaalla.  

Tervetuloa kilpailemaan!  

Suvi Lehtonen  

Kilpailun johtaja  

Suvi Lehtonen, suvi.m.lehtonen@gmail.com, +358 44 3585495  

Ivan Blagoev, fencing.ivan@gmail.com, +358 40 0522260  

  

 

 



TAMPERE 

MASTERS   

19.- 20.1.2019  

Fencing club Kalpaveljet organizes an epee competition as planned by the  

Finnish Fencing Federation on Saturday 19th and Sunday 20th of January 2019. 

The competition is a part of the Junior Masters series.  

Address of the venue: Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, 

Tampere  

TIMETABLE  

SATURDAY 19.1.  
fencing hall opens 7.30 

SUNDAY 20.1.  
fencing hall opens 7.30 

9:00    U13 mixed               blade 

size    0-2 

9:00  U20  boys                blade 

size     0-5 

9:00    U17 girls                                      
0-5 

9:00  U20 girls                                      
0-5  
9:00  U11 mixed                                    
0-2  

13:30  U17 boys                                     
0-5 

12:00 U15 boys                                    
0-5 

 14:00  U15 girls                                     
0-5 

Registration closes 30 minutes before start!   

   

REGISTRATION  
Registrations shall be made by the clubs via Ophardt or sent by email to 

suvi.m.lehtonen@gmail.com no later than on Friday 11th of January. Please 

indicate full name, date of birth, and club of all fencers. Please also send the 

names of your referees and the name & contact information (mobile phone 

and email) of your contact person in this competition.  

ENTRY FEE  
Entry fee shall be paid at the moment of registration  



U11 and U13   15 €  

U15     20 € 

U17     25 € 

U20     30 € 

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

In age category U11, a fencer may participate only in the next category in 

addition to his/hers own age category.  

EQUIPMENT REQUIREMENTS (according to Finnish rules)  

U11 Fencing suit 350N, Plastrong 800N, mask 350N, blade size 0-2   

U13 Fencing suit 350N, Plastrong 800N, mask 350N  

U17, U20 Fencing suit 800N, Plastrong 800N, mask 1600N  

REFEREES  
Each club having more than 4 fencers in a category must provide at least one 

referee. More than 7 fencers must provide at least two referees. Penalty 

payment for the lack of a referee in a category is 150 € which shall be paid 

before the start.   

CAFETERIA is sponsored by Yrjölän marjatila.  

ACCOMMODATION  
Official hotel; 

Hotelli Hermica 

Special prices for the 

participants and for their 

support teams: 

1hh 79€/per day 

2hh 84€/per day 

3hh 105€/per day 

Please 

mentation  Hermicamasters 



when booking. This price is only 

for the direct bookings and does 

not concern third parties.  

Booking can be done: 

by email: sales@hermica.fi 

or by phone:03-365 1111 

There is a shower, wc and cable 

television in every room.  In 

some rooms there is a 

microwave oven|and 

refrigerator.Breakfast, evening 

sauna, and free wi-fi is included 

in the price. There is a heated 

parking lot in the hotel and a 

yard-parking lot with electric 

stands. 

Welcome!  

Suvi Lehtonen 

Head of 

Competition  

For more information:  

Suvi Lehtonen, suvi.m.lehtonen@gmail.com, +358 44 3585495  

Ivan Blagoev, fencing.ivan@gmail.com, +358 40 0522260 


