=> Invitation into english

KILPAILUKUTSU

JUNIOREIDEN SUURKILPAILUT XXXVI
Sinä 7–20 -vuotias nuori, oletko miekkailija? Tule mukaan perinteiseen Suomen suurimpaan
juniorimiekkailun huipputapahtumaan. Junioreiden Suurkilpailut XXXVI järjestetään maaliskuun 15.–17.
päivinä 2019 Espoossa, Espoonlahden liikuntahallilla, osoitteessa Rehtorintie 11, 02360 Espoo (aja
Rehtorintien päähän saakka)  HUOM: uusi kilpailupaikka!
Junioreiden Suurkilpailut on kaikkien nuorten oma miekkailukilpailu, johon voivat ottaa osaa kaikki
kalpajuniorit. Kaiken ikäiset ja -tasoiset ovat tervetulleita kisaan, johon kutsumme nuoria miekkailijoita
myös ulkomailta. Kilpailu kuuluu Miekkailu- ja 5-otteluliiton Masters-sarjaan 2018–2019 (pl. U9).
HUOM: kilpailumuoto, -järjestelmä ja -sarjat kaikki normaalisti Masters-sääntöjen mukaisesti (ei
sarjanousuja alemmista ikäsarjoista)!

Sarjat
15.03.2019
Ilmoittautuminen
päättyy/sarja alkaa

Sarja

U9
mixed

Pojat ja tytöt 9v (s. 2010-2012)

17:00 / 17:30

HUOM!
* minikalpa (0/2-terä) pakollinen!
* U9 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta ja kaikille diplomit)

16.03.2019
Ilmoittautuminen
päättyy/sarja alkaa

Sarja

U13
mixed

Pojat ja tytöt 13v (s. 2006-2009)

8:30 / 9:00

U17G

Tytöt 17v (s.2002-2007)

8:30 / 9:00

U17B

Pojat 17v (s.2002-2007)

12:30 / 13:00

HUOM!
* minikalpa (0/2-terä) pakollinen!
* urheiluhallin ovet avautuvat klo 8:00
* U13 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)
* urheiluhallin ovet avautuvat klo 8:00
* U17 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)
* U17 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)

17.03.2019
Ilmoittautuminen
päättyy/sarja alkaa

Sarja

U11
mixed

Pojat ja tytöt 11v (s. 2008-2011)

08:30 / 09:00

U15G

Tytöt 15v (s. 2004-2007)

08:30 / 09:00

U15B

Pojat 15v (s. 2004-2007)

08:30 / 09:00

U20G

Tytöt 20v (s. 1999-2007)

14:00 / 14:30

U20B

Pojat 20v (s. 1999-2007)

14:00 / 14:30

FINAALIT

n. klo 19

HUOM!
* urheiluhallin ovet avautuvat klo 8:00
* minikalpa (0/2-terä) pakollinen!
* U11 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)
* U15 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)
* U15 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)

PALKINTOJEN JAKO (3 parasta = 4 miekkailijaa)

Kilpailujärjestelmä (alustava)
Sarjassa U9 otellaan kaksinkertainen alkuerä, minkä tulos ratkaisee voittajan.
Sarjoissa U11-U13 miekkaillaan yksi eräkierros ja 16 cupissa kaikki sijat. U13 sarjassa
voidaan toteuttaa ns. second chance eli ennen 16 cup-otteluita pudonneet voivat otella
harjoitusmielessä yksinkertaisen alkuerän, jonka tulos ei kuitenkaan vaikuta alkuperäisen
sarjan tuloksiin. Voittaja palkitaan.
Sarjassa U17 miekkaillaan yksi eräkierros ja 16 cup-uloslyöntiottelut uusinnalla
(repechage, vasta kahdella tappiolla putoaa).
Sarjoissa U20 miekkaillaan yksi eräkierros ja suorat uloslyöntiottelut.
Aikataulumuutokset ovat mahdollisia johtuen eri sarjojen osanottajien lukumäärästä.
Ilmoittautumiset
Seurojen ilmoittautumiset tehdään Ophardt-Online -kilpailujärjestelmän kautta
viimeistään pe 8.3.2019. Huom: ilmoittauduttava kaikkiin sarjoihin, joihin aikoo
osallistua! Jälki-ilmoittautuminen on mahdollinen.
Sama miekkailija voi siis ilmoittautua ja osallistua useampaan sarjaan (huom:
varustemääräykset). U9 voi osallistua omaansa ja U11 sarjaan. U11 voi osallistua omaansa
ja U13 sarjaan. U13 ja vanhemmat voivat osallistua omaansa ja kaikkiin vanhempiin
sarjoihin (-U20) (pl. kisan aikataulurajoitteen vuoksi U13 ei voi osallistua U17 sarjaan).
Lisätietoja Ophardtista seurojen kilpailuvastaaville
https://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/ophardt-kilpailunhallintajarj
estelma/
Ilmoittautumismaksut ovat sarjakohtaiset:
-

U9-U13 15 €/sarja,
U15 20 €,
U17 25 €
U20 30 €.

Tuomarivelvoite ja varustesäännöt
Tuomarivelvoite määräytyy sarjoittain kilpailumääräysten mukaisesti.
● 4-6 miekkailijaa/sarja => 1 tuomari
● yli 7 miekkailijaa/ sarja => 2 tuomaria
Suurkisoissa on mahdollista antaa seuratuomarin käytännön näyttökoe. Torstaina ennen
kilpailua on teoriakoulutus (katso:
https://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/uutiset/kalvan-seuratuomarikoulutus-espoos
sa/ )
Tuomaripuhuttelu pidetään kisakansliassa 15 minuuttia ennen kunkin erän alkua.

Varustemääräykset
Varustemääräykset ovat Suomen Miekkailu ja 5-otteluliiton määräysten mukaiset:
● sarjoissa U9-U13 on minikalpa (0- tai 2-terä) pakollinen
● sarjoissa U9-U11-U15 on plastron 800 N pakollinen
● sarjoissa U17-U20 takki, housut ja plastron 800 N ja maski 1600 N ovat pakollisia
Miekkailijoilla on oltava Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton (tai kansallinen) kilpailulisenssi
kaudelle 2018-2019.

Lisätietoa ja viimeisimmät kisatiedotteet
https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/espoon-junioreiden-suurkisat-2019/

Tervetuloa nuorten ykköskilpailuun. Vuonna 2018 suurkilpailussa oli kaikki
sarjat yhteen laskien 263 starttia!
Miekkailuterveisin kilpailun johtaja
Terho Mustonen
PS. Kilpailupaikalla on hyvin varusteltu puffetti, josta löytyy syötävää ja juotavaa.
PS2. Kilpailupaikalle on tulossa miekkailuvarustemyyntiä, varmista varustehankintasi tilaamalla
tuotteet ajoissa ennakkoon!
Mukana ainakin:
●

Allstar-Viro, Laureola, Henn-Toivo Kivi, sähköposti hrkivi@gmail.com / tilaukset
10.3.2019 mennessä

Liitteet:
1. Tietoa ja kartta kilpailupaikasta

Tietoa ja kartta kilpailupaikasta

Espoonlahden liikuntahalli, Rehtorintie 11, 02360 Espoo
kartta: https://goo.gl/JS21XL

Invitation to all young fencers
ESPOO 35th JUNIOR GP EPÉE COMPETITION
15.-17.3.2019
We have the pleasure of inviting You to the 36th international Espoo GP epée individual
competition in Espoo, Finland. The competition will take place at Espoonlahti Sporthall ,
Rehtorintie 11, 02360 Espoo (NOTE: new address!). The competition is for all international young
epée fencers, ages 7-20 years and on all level.

The tournament is part of the Finnish Open Junior Masters 2018-2019 series and based on results in
these tournaments four (4) best fencers in each age category will be invited to fence in the Masters Finals in spring
2019. The Masters Tournaments (except Finnish Championships for juniors and cadets) and the Masters Final are
open for fencers from all FIE member federations. To determine the Masters Final fencers tree (3) best points from
Masters Tournaments are counted. For more information please see the attached “Finnish Junior Masters
2018-2019” information page or contact Secretary General of the Finnish Fencing and Pentathlon Association, Mrs.
Lena Tallroth-Kock, lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi or +358-50-336 2464.
Categories and program individual epée for boys and girls:

Friday 15.3.2019
Serie

U9
mixed

Boys and girls, born in 2010-12

Registration ends/

NOTE!

Competition starts

17:00 / 17:30

* mini blade (0, 2) is obligatory!
* U9 AWARDS CEREMONY (3 best and diplomas for all)

Saturday 16.3.2019
Serie

Registration ends/

NOTE!

Competition starts

U13
mixed

Boys and girls, born in 2006-09

U17G

Girls born in 2002-2007

8:30 / 9:00

U17B

Boys born in 2002-2007

12:30 / 13:00

08:30 / 09:00

* sport hall opens at 8.00!
* mini blade (0, 2) is obligatory!
* U13 AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)
* sport hall opens at 8:00!
* U17 AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)
* U17 AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)

Sunday 17.3.2019
Serie

U11
mixed

Registration ends/
Competition starts

Boys and girls, born in 2008-011

8:30 / 9:00

U15G
U15B
U20G

Girls born in 2004-2007

8:30 / 9:00

Boys born in 2004-2007

8:30 / 9:00

Girls born in 1999-2007

14:00 / 14:30

U20B

Boys born in 1999-2007

14:00 / 14:30

FINALS

~ 19:00

NOTE!
 * sport hall opens at 8.00!
* mini blade (0, 2) is obligatory!
* U11 AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)
* U15 AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)
* U15 AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)

AWARDS CEREMONY (3 best = 4 fencers)

Entry fee
In series U9 -U13 the entry fee is 15 EUR, in serie U15 the entry fee is 20 EUR, in serie U17 the entry fee
is 25 EUR and  in serie U20 the entry fee is 30 EUR; for each fencer which shall be paid at the moment
of registration.
Rules
The general rules are set by FIE and Finnish Fencing Federation applies. FIE-blades are not obligatory and
there is no need for an FIE-license. However, we do require that all fencers are registered with their national
fencing federation.
AGE GROUPS:
The age groups in the Masters-series are: under 11 years, 13 years, 15 years, 17 years and 20 years. Under 11
years and 13 years, girls and boys are fencing in the same competition. In older age groups, girls 'and boys'
competitions are separate.
In less than 11 years of age, a fencer may participate in his / her own age group competition as well as in the
next older age group, but not for the competition of older age groups. For example, a fencer under 11 years of
age cannot participate in a competition of less than 15 years.
NOTE THE MATERIAL REGULATIONS:
>In U9-, U11 -and U13 -series jacket and trousers fencing suit, plastron 800 N is obligatory,
mask normal, the mini blade (0, 2) is obligatory.
>In U15- series jacket and trousers fencing suit, plastron 800 N is obligatory, mask normal, blade normal.
>In U17-series jacket, trousers and plastron 800 N are obligatory, mask 1600 N (the mask must contain
two different safety systems at the rear of the mask, FIE rule), blade normal.
>In U20 -series jacket, trousers and plastron 800 N are obligatory, mask 1600 N (the mask must contain
two different safety systems at the rear of the mask, FIE rule), blade normal.
Referees
●
●

Each club/country having more than three fencers must provide at least one referee.
More than six fencers must provide at least two referees.

Penalty payment for the lack of a referee in the series is 150 euros which will be paid before the start.
Registration
Registrations via your fencing club no later than on Friday the 8th of March by our registration
form: w
 ww.espoonmiekkailijat.fi/jungp

Please register before the dead line 8.3.2019 to ensure your participation. Due to the
great interest to the competition the final amount of participants may be limited.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДО 8.03.2019, ЭТИМ ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
В СВЯЗИ С БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СОРЕВНОВАНИЙ,
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ
ОГРАНИЧЕНО.

Please write the fencers in each serie in the order of your ranking list!
Fencing shop
In the fencing hall there is a possibility to buy fencing equipments. Please make your order in advance.
●

Laureola (Allstar-Estonia ), Mr Henn-Toivo Kivi, email hrkivi@gmail.com

Refreshments
The cafeteria is in the fencing hall and will be open during the competition days.
Sport venue
Espoonlahden Sportshall, Rehtorintie 11, 02360 Espoo.

See GoogleMaps: https://goo.gl/JS21XL

We welcome all the young fencers to
ESPOO 36th JUNIOR GP
EPÉE COMPETITION INDIVIDUAL
15.-17.3.2019!
Kari Lehtinen
President of Espoo Fencing Club
For further and latest information:

https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/espoon-junioreiden-suurkisat-2019/
Personal contact:
English / Mr. Kimmo Puranen, email kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi
Russian / Mrs. Therese Viidik, email therese.viidik@espoonmiekkailijat.fi

The organizer will not book accommodations or organize transports.

