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Seuratuomarikoe käytännön osuus

Seminaari seuratuomarikokelaille
 
 

(Kalpa) 
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Ohjelma
Tilaisuuden avaus

Tuomarin eettinen ohjeistus

Tuomarin tehtävät

Erityistä 
- piston hylkäämisestä
- rangaistusten luonteesta
- Tuomari järjestyksen ylläpitäjänä
- Valittaminen tuomarin näkemystä vastaan
- Joukkueen kapteenin erityisoikeudet joukkueottelussa

Vartalokontakti - tuuppiminen - vapaan käden käyttö
- sekava miekkailu - väkivaltaisuus - raakuus

Aseen tarkistaminen
Kauko-ohjaimet ja aparaatit (tarvittaessa)
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Tuomarin eettinen ohjeistus
● Kansainvälisen Miekkailuliiton (FIE) eettinen ohjeistus perustuu Kansanvälisen Olympiakomitean (IOC) 

eettiseen ohjeistukseen ja sen tarkoituksena on säilyttää ja vahvistaa niitä arvoja ja periaatteita, jotka 
aikanaan inspiroivat olympia-aatetta ja joiden tulee ohjata kaikkia kansainvälisessä miekkailu-yhteisössä 
toimivia.

● Erotuomareita koskeva eettinen ohjeistus on 12-kohtainen:

1 Ylläpidettävä objektiivista ja puolueetonta asennetta kilpailujen kuluessa, eikä antaa 
urheilijoiden, valmentajien, joukkueen johtajien, kollegoiden, johtajien, median tai yleisön 
painostuksen vaikuttaa tuomitsemiseen.

2 Vältettävä vastaanottamasta erotuomarin tai muuta tehtävää ottelussa, jossa voisi ilmetä 
mahdollinen tai tosiasiallinen eturistiriita hänen ja minkä tahansa otteluun liittyvän 
osapuolen välillä. Eturistiriitaa voi esiintyä hyvin monella tavalla. Erityisesti tällöin voidaan 
olettaa tai suoraan todeta eturistiriidan vaikuttavan tuomitsemistoimintaan sitä vääristävällä 
tavalla.
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Tuomarin eettinen ohjeistus

3 Pidettävä itsensä ajan tasalla miekkailusääntöjen kehityksessä ja osoitettava motivaatiota 
ja sitoutumista ylläpitää sekä harjaannuttaa taitojaan tehokkaasti.

4 Tehtävä oikeita päätöksiä ja ottaa huomioon avustajiensa esiin tuomat havainnot.

5 Kohdeltava urheilijoita, valmentajia ja johtajia samalla tavalla, kunnioittaen heitä 
tehtävässään, mutta myös valvoen ja vaatien heiltä sääntöjen ehdotonta noudattamista.

6 Vältettävä toimintatapoja, jotka voisivat vilpillisesti ennalta sopien vaikuttaa otteluiden 
lopputulokseen.
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Tuomarin eettinen ohjeistus

7 Ilmoitettava FIE:lle välittömästi kaikista havaitsemistaan lahjontayrityksistä ja yrityksistä 
pyrkiä sopimaan ennalta ottelun lopputulos.

8 Esiinnyttävä kaikissa tilanteissa kohteliaasti, objektiivisesti ja puolueettomasti sekä yleisöä 
kunnioittaen.

9 Vältettävä esiintymistä tavalla, joka saattaa aiheuttaa ristiriitoja ja heikentää kuvaa FIE 
tuomareista tai jäsenliitoista ja tuoda esiin vain teknisen selvityksen sekä siihen perustuvan 
päätöksen.

10 Kiellettävä vaikutusalueellaan luvattomien lääkeaineiden käyttö sekä pyrkimykset niiden 
käytön suosimiseen miekkailun piirissä.
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Tuomarin eettinen ohjeistus

11 Toimittava siten, etteivät hyväksy syrjintää etnisyyden, rodun, ihonvärin, sukupuolen, 
uskonnon, vammaisuuden, poliittisen suuntautumisen, taloudellisen, sosiaalisen tai 
henkisen tason, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai siviilisäädyn perusteella.
 

12 Pidättäydyttävä terveydelle vahingollisten lääkeaineiden, ruoan, tupakan, alkoholin ja 
tavaroiden tai palvelujen markkinoinnista, joilla voi olla yleistä terveyttä, terveellisiä 
elämäntapoja tai ympäristöä vahingoittavia sekä lakia rikkovia vaikutuksia.

Lähde 
Lähde FIE Statutes 12/2018 Luku XII kohta 3 - Erotuomarit

www.fie.org
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Tuomarin tehtävät
Tuomareiden pitää suorittaa tehtävänsä ehdottoman puolueettomasti ja tunnollisen 
huolellisesti (ks myös t.46)

t.47.2 Tuomarin tehtävänä on:
a) suorittaa miekkailijoiden nimenhuuto (vrt. T.114, t.118, t.119);
b) johtaa ottelua;
c) tarkastaa jokaisen ottelun alkaessa, että aseet, varusteet ja tarvikkeet ovat jäljempänä olevien määräysten 
mukaiset;
d) valvoa aparaatin sääntöjenmukaista toimintaa. Omasta aloitteestaan tai joukkueen kapteenin tahi kilpailijan 
tekemän huomautuksen johdosta hänen tulee ryhtyä toimiin ilmoitetun vian toteamiseksi ja paikantamiseksi. Hän on 
estettävä miekkailijoita vaikeuttamasta vian etsintää valvomalla, etteivät nämä irrottaudu sähkölaitteista tai vaihda 
varusteitaan sopimattomalla hetkellä.
e) valvoa avustajiaan (sivutuomareita, lattiatuomareita, käsituomareita, ajanottajia, pöytäkirjanpitäjiä, jne);
f) asettua ja siirtyä ottelun kuluessa niin, että hän kykenee koko ajan seuraamaan ottelua ja havaitsemaan 
merkitsijälaitteen signaalit;
g) määrätä rangaistukset rikkeistä (vrt. t.164),
h) hyväksyä osumat (vrt. t.54).
i) pitää yllä järjestystä (vrt. t.137);
j) aina, kun pitää sitä tarpeellisena, konsultoida asiantuntijoita
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Piston hylkäämisestä

t. 23.5 "Seis"-komento annetaan myös, jos miekkailijoiden taistelu on vaarallista, mahdotonta 
seurata tai sääntöjen vastaista, jos toinen miekkailija menettää aseensa...

… myös pisto on hylättävä, jos se tulee tällaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi 
miekkailijat ovat “sylikkäin” so. ei voida sanoa pistikö miekkailija vaikka omaan jalkaansa.

t. 56. Jos piston vastaanottaneen miekkailijan ase todetaan tarkastuksessa vialliseksi, piston 
antaneen miekkailijan pisto hylätään. (katso aseen tarkastaminen)

t. 57.  Kaikissa niissä tapauksissa, joissa vian toteaminen tulee syystä tai toisesta 
mahdottomaksi, osumaa pidetään epäselvänä ja se hylätään (ilmeinen ilmapisto -> vika 
selvitettävä)

Pääsääntö: piston hylkäämiselle on oltava peruste!
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Rangaistusten luonteesta
(t. 158)

On olemassa kolmenlaisia rangaistuksia, joita sovelletaan kohdassa t.170 
olevassa taulukossa esitetyissä tapauksissa. Kun tuomarin on rangaistava 
miekkailijaa useammasta rikkeestä samalla kertaa, tuomitaan vakavimman 
rikkeen perusteella.
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Tuomari järjestyksen ylläpitäjänä
 ● Tuomarin tehtävänä on pitää yllä järjestystä (t.47.2.i)

● Kilpailun järjestyssäännöt koskevat kaikkia henkilöitä jotka osallistuvat tai ovat läsnä 
kansainvälisessä miekkailukilpailussa riippumatta siitä tehtävästä, joka heillä tässä 
kilpailussa on (järjestäjät, toimitsijat, tuomarit, avustavat toimitsijat, joukkueiden 
kapteenit, kilpailijat, huoltajat, katselijat jne.), ja riippumatta heidän 
kansallisuudestaan (t.107)

● Kaikkien, jotka osallistuvat miekkailukilpailuun tai ovat läsnä, pitää noudattaa 
järjestystä ja olla aiheuttamatta häiriötä kilpailujen sujuvalle läpiviemiselle. Otteluiden 
aikana kenelläkään ei ole lupaa mennä ottelualueen lähelle, antaa neuvoja 
kilpailijoille, arvostella tuomaria tai sivutuomareita, loukata tai häiritä heitä millään 
tavoin. Jopa joukkueen kapteenin on pysyttävä hänelle osoitetulla paikallaan eikä 
hän voi puuttua otteluun kuin kohdassa t.130 säädetyssä tapauksessa siinä 
säädetyin tavoin. (t.109)
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Valittaminen tuomarin päätöstä vastaan
● Keskeytettyään ottelun tuomari analysoi lyhyesti viimeisen fraasin muodostaneet 

tapahtumat (t.59.1).
● Tuomarin ratkaistua osuman todellisuuden hän päättää, soveltaen kunkin aseen 

asianmukaisia sääntöjä ja taistelusopimuksia, kumpi miekkailija on tuomittava osutuksi, 
onko molemmat tuomittava osutuiksi (kalpa) vai eikö yhtään pätevää osumaa ole 
vastaanotettu (vrt. t.88, t.92 ja t.100). (t.59.2)

t.172.1 Mitään tuomarin päätöstä vastaan ei voida tehdä valitusta silloin, kun tuo päätös koskee 
tapahtunutta tosiasiaa, eli tuomarin näkemystä poislukien kohdissa o.105 ja t.60-t.63 
videotuomaroinnin osalta kuvatuin poikkeuksin (vrt. t.136.1/2, t.137.2).

t.172.2 Jos miekkailija loukkaa tätä periaatetta asettaen kyseenalaiseksi tuomarin päätöksen 
ottelun aikana, häntä rangaistaan sääntöjen määräysten mukaisesti (vrt. t.158-162, t.165 
ja t.170). Valitus on kuitenkin sallittu, jos tuomari ei tunne sääntöjen ehdotonta 
määräystä tai tuomitsee sääntöjen vastaisesti.
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Valittaminen tuomarin päätöstä vastaan

● Käytännössä on järkevää tarvittaessa selventää miekkailijalle tuomio. Erityisesti 
lähitaistelu- ja ohitustilanteissa miekkailijan ja tuomarin näkemykset voivat poiketa 
toisistaan huomattavasti. Miekkailijan on tärkeää ymmärtää mikä tapahtuma muodosti 
tuomion perustan.

t.173 Tällöin valitus pitää tehdä seuraavasti:
a) henkilökohtaisissa kilpailuissa miekkailijan itse;
b) joukkuekilpailuissa miekkailijan tai joukkueen kapteenin pitää tehdä tämä valitus ilman 
muodollisuuksia (formalité), mutta kohteliaasti (courtoisement), ja se pitää osoittaa 
suullisesti (verbalement) tuomarille välittömästi ja ennen sitä seuraavien osumien 
tuomioita

t.174 Jos tuomari pysyy kannassaan, tuomarikomitean jäsenellä tai kilpailun valvojalla
(milloin tuomarikomitean jäseniä ei ole paikalla) on oikeus ratkaista vastalause (vrt.t.97). 
Jos kyseinen vastalause todetaan perusteettomaksi, miekkailija saa kohdissa t.158-162, 
t.165 ja t.170 mainitut rangaistukset.
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Valittaminen tuomarin päätöstä vastaan
Joukkueen kapteenin erityisoikeudet

t.130 Joukkuekilpailuissa vain joukkueen kapteenilla on oikeus neuvotella 
tuomarin ja/tai tuomaritoiminnasta vastaavien kanssa teknisten kysymysten 
ratkaisemiseksi ja valitusten tai huomautusten laatimiseksi. Menettely on 
kuvattu pykälissä t.172-175.

Joukkueen jäseniä, joiden pitää noudattaa tarkasti kapteeninsa päätöksiä, 
ei voida pitää vastuussa päättäville elimille. He ovat kuitenkin 
henkilökohtaisesti vastuussa kaikista ilman kapteeninsa väliintuloa 
suorittamistaan teoista ja kaikista tekemistään sääntörikkomuksista.
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Vartalokontakti - Tuuppiminen 
- Vapaan käden käyttö 1/3

Vartalokontakti syntyy, kun miekkailijat joutuvat kosketukseen toistensa kanssa. 
Tässä tapauksessa tuomari keskeyttää ottelun (vrt. t.32, t.26). (t.25.1)

Vartalokontaktin tahallinen aiheuttaminen osuman estämistarkoituksessa on kielletty 
kaikilla kolmella aseella. Samoin on kielletty vastustajan tuuppiminen. Tällaisen 
virheen tapahtuessa tuomari määrää virheen tehneelle miekkailijalle kohdissa 
t.158-162, t.165 ja t.170 mainitut rangaistukset ja rikkeen tehneen miekkailijan 
mahdollisesti antama osuma mitätöidään. (t.25.2)

Aseettoman käden ja käsivarren käyttö on kielletty niin hyökkäyksessä kuin
puolustuksessakin (t.158-162, t.166 ja t.170). Tällaisen rikkeen tehneen miekkailijan 
antama osuma mitätöidään ja tätä rangaistaan rangaistusosumalla (toinen ryhmä). 
(t.29.1)
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Hyvä käytös miekkailussa

t.122:

Ennen jokaisen ottelun alkua molempien miekkailijoiden on tervehdittävä 
miekalla vastustajaansa, tuomaria ja yleisöä

Viimeisen osuman jälkeen tervehtiminen tehdään tuloksen julkistamisen 
jälkeen aloitusviivoilta vastaavasti 

Tervehdittäessä ennen ottelua ja ottelun jälkeen maski on pidettävä 
aseettomassa kädessä 

- “Lippalakit” eivät ole luvallisia
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Häiritsevä käyttäytyminen - Epäurheilijamainen käytös 
            

Miekkailusääntöjen termistön mukaisesti

- Miekkailijat syyllistyvät tottelemattomuuteen (t.170 1.13)

- Tätä vakavampaa on häiritsevä käyttäytyminen (1.170 3.1)
- …sekä epäurheilijamainen käytös (t.170 3.6)

- Tätä vielä vakavampaa on urheiluhengen vastainen käytös (t.170 4.5)

Yleisön jäsenet, valmentajat jne syyllistyvät häiritsevään käytökseen (t. 170 3.4)
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Häiritsevä käyttäytyminen
Tuomari ja/tai tekninen johto päättää omasta aloitteestaan tai FIE:n virallisen edustajan taikka 
järjestelytoimikunnan pyynnöstä kaikkien kilpailun joustavaa läpivientiä ilmeillä, eleillä, puheilla 
tai asenteellaan häiritsevien henkilöiden kilpailupaikalta poistamisesta, joko varoituksen jälkeen 
tai ilman sitä (t.111)

Lievässä tapauksessa voidaan käyttää kohtaa 1.13
t. 108; t. 112 -> ensin keltainen ja sitten punainen

- suunsoitto

Rikkomukset ja rangaistukset kohta 3.1
t. 108.2; t.109; t.110; t.137.2  -> ensin punainen = varoitus ja sitten musta
Esimerkkejä:

- Kiroilu tai vastaavien voimasanojen käyttö
- Vastustajaa vähättelevä käyttäytyminen (esimerkiksi “lällättäminen”)
- Irvistely tai muu vähättelevä ilmeily
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Häiritsevä käyttäytyminen - DT:sta tukea

Käsiteltäessä käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, (erityisesti 3-ryhmässä) tunteet ovat usein 
pinnassa sekä miekkailijoilla, valmentajilla sekä myös itse tuomarilla.

Yksi tapa lieventää jännitystä on kutsua paikalle kilpailun tekninen johto (Directoire Technique) ja 
käydä heidän kanssaan tilanne läpi:

- Mitä kortteja oli annettu aikaisemmin (Kaikki annetut rangaistukset (kortit) sekä 
rangaistuksen syy kirjattava AINA näkyviin ottelupöytäkirjaan, 
eräpöytäkirjaan tai joukkueottelun pöytäkirjaan (t.163))

- Mitä tuomarin näkemyksen mukaan tapahtui
- Minkä tuomion olet tilanteesta tekemässä

Tekninen johto voi tällöin auttaa varmistamaan, että ainakaan tuomarin oma tunnetila ei vaikuta 
päätökseen.
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Vartalokontakti - Tuuppiminen 
- Vapaan käden käyttö 2/3

t.170 1.2 Vartalokontakti osuman välttämiseksi (*)

1.15 Tuuppiminen, sekava miekkailu (*); maskin riisuminen 
ennen tuomarin HALTE–komentoa; pukeutuminen tai 
varusteiden riisuminen alueella

2.1 Aseettoman käden tai käsivarren käyttö (*)
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Vartalokontakti - Tuuppiminen - Vapaan käden käyttö (3/3)
Sivutuomarit

Jos tuomari havaitsee miekkailijan käyttävän ottelun aikana aseetonta kättään tai 
käsivarttaan taikka suojaavan tai peittävän pätevän osuma-alueen epäpätevällä 
osalla, hän voi pyytää apua kahdelta mahdollisimman puolueettomalta sivutuomarilta 
(assesseurs), jotka tekninen johto on nimennyt. (t.30.1)

Nämä sivutuomarit sijoittuvat yksi ottelualueen kummallekin puolelle ja tarkkailevat 
kumpikin omaa miekkailijaansa. He ilmoittavat kättänsä nostamalla tai tuomarin 
kysyessä aseettoman käsivarren tai käden käytöstä tai pätevän osuma-alueen 
suojaamisesta taikka peittämisestä epäpätevällä osuma-alueella (vrt. t.79, t.98, 
t.158-162, t.165, t.166 ja t.170). (t.30.2)
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  Tuuppiminen - Sekava miekkailu - 
Väkivaltaisuus - Raakuus 1/2

Jokaisen ottelun ja harjoitusottelun 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 epäurheilijamainen 
käyttäytyminen ovat ankarasti kiellettyjä (vrt. t.158 - t.170). Rikkeen tehneen 
miekkailijan mahdollisesti antama osuma mitätöidään (t.121.2)

1.15 Tuuppiminen, sekava miekkailu (*); maskin riisuminen 
ennen tuomarin HALTE–komentoa; pukeutuminen tai 
varusteiden riisuminen alueella

1.16 Epänormaalit siirtymiset (*); väkivaltaiset, kaatuen tai 
kaatumisen jälkeen annetut osumat (*)

t.170
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Töniminen - Sekava miekkailu -
Väkivaltaisuus - Raakuus 2/2

Miekkailija, joka ottelee väkivaltaisesti tai käyttää kostonhaluisia otteita 
vastustajaansa nähden, samoin kuin miekkailija, joka ei puolusta rehellisesti 
mahdollisuuksiaan tai käyttää hyväkseen vilpillistä sopimusta vastustajansa kanssa, 
voidaan sulkea pois kilpailusta  (t.149.1)

2.6 Väkivaltainen, vaarallinen tai kostonhimoinen liike; kokillilla 
tai nupilla suoritettu isku (*)

3.6 Epäurheilullinen käyttäytyminen 

4.8 Tahallinen raakuus

t.170
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Aseen tarkistaminen

1. Tarkista kärkiruuvit
2. Tarkista kärkihylsyn kierteen tiukkuus (ei saa kiertyä sormin)
3. Tarkista ison jousen nostovoima (750 gramman puntti; aseen terä oltava 

pystysuorassa)
4. Tarkista kokonaisiskunpituus (paksumpi mitta, täytyy mahtua väliin)
5. Tarkista jäljellä oleva iskunpituus (ohuempi mitta, kärkeä painaessa 

aparaatin valo ei saa syttyä), 2 mittausta, kummankin ruuvin puolelta
6. Tarkista aseen käyryys silmämääräisesti; mikäli on aihetta epäillä, että 

terä on liian käyrä, mittaa pöydällä
7. Tarkista johtojen eristys
8. Tarkista pistokkeet ja varmistimet
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Aseen tarkastaminen
ottelun aikana

● Edellytys, että miekkailija ojentaa aseen tuomarille tarkastettavaksi 
tekemättä varusteisiin mitään muutoksia sitä ennen

● Tarkista, että takakiinnitys on kiinni
● Tarkista, että kokillin sisäpistoke on kytketty
● Paina kärkeä esimerkiksi kauko-ohjaimen selkämyksellä
● Tarkista, onko kärkihylsy löysällä!!! Jos näin on, pistoa ei voida 

mitätöidä. Kärkihylsy on aina miekkailijan vastuulla (t.95.2) 

Miekkailija voi esittää aseen tarkastettavaksi vaikka jokaisen piston jälkeen.
Tarkastusta ei saa kuitenkaan käyttää ottelun pitkittämiseen (sääntöjen 
vastainen keskeyttäminen t. 170 1.7).
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Kauko-ohjaimet ja aparaatit

Kauko-ohjain ei toimi?

1. Tarkista, että olet ottanut oikean kauko-ohjaimen
2. Jos kauko-ohjain ei anna komentoja kaukaa tai usean 

painalluksen jälkeen “hiipuu”, pyydä kilpailun kalustoista 
vastaavaa henkilöä vaihtamaan paristot 
kauko-ohjaimeen.

3. Opettele eri merkitsijälaitteiden käyttö
4. Jos et ole varma, älä arkaile kysyä!
5. Tutustu aina ennen tuomitsemista kisapaikan 

välineistöön
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Kauko-ohjaimet ja aparaatit

Mikäli on tarvetta käydään kertaamassa aparaattien käyttö...
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Kauko-ohjaimet ja aparaatit
1. Scorer.
2. Match counter.
3. Chronometer.
4. Green and red lights.
5. White light.
6. Priority.
7. Red card.
8. Yellow card.
9. Yellow light signalling faults.
10. Rearmament light. 
      When lit up, this indicates that the FA-07 is ready to register hits.
11. Match running light. Indicates that the match is under way and that the 
      FA-07 is continuously transmitting all match data through the Ethernet port.
12. LINK light. Signals LAN communication via the Ethernet port or, in other
       words, that the FA-07 recognizes an active connection with the central 
       management system.
13. Remote control light. Lights up every time the FA-07 receives a command
      from its remote control. If commands from other remote control devices are
       received, the light will ignite only faintly.
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Taisteluhaluttomuus

t.124

Taisteluhaluttomuuden katsotaan tapahtuneen, kun miekkaillaan yksi minuutti ilman 
osumaa, tai osumaa epäpätevään osuma-alueeseen.

Kun toinen tai molemmat miekkailijat ilmaisevat selkeästi taisteluhaluttomuutensa, 
tuomarin on välittömästi keskeytettävä ottelu.
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Taisteluhaluttomuus

1. Henkilökohtainen kilpailu - suora uloslyönti

Taisteluhaluttomuuden ilmetessä ensimmäisen kerran tuomari rankaisee toista tai molempia 
miekkailijoita P-keltaisella kortilla seuraavasti:

a) Jos miekkailijat ovat tasapisteissä: tuomari rankaisee kumpaakin miekkailijaa P-keltaisella 
kortilla

b) Jos miekkailijat eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla olevaa miekkailijaa 
P-keltaisella kortilla

Taisteluhaluttomuuden ilmetessä toisen ja kolmannen kerran tuomari
Rankaisee toista tai molempia miekkailijoita P-punaisella kortilla vastaavasti

Huolimatta taisteluhaluttomuudesta annetusta P-punaisesta kortista, miekkailijat miekkailevat sen 
jakson loppuun asti, jossa P-punainen kortti annettiin.
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Taisteluhaluttomuuden ilmetessä neljännen kerran toiselle tai molemmille miekkailijoille, jotka ovat jo 
saaneet kaksi P-punaista korttia, annetaan P-musta kortti.

Jos miekkailijat ovat tasapisteissä ja saavat samanaikaisesti P-mustan kortin, miekkailija, jolla on 
korkeampi FIE-ranking, voittaa ottelun.

-Kansallisissa kisoissa luodaan käytäntö, jonka mukaan tässä tapauksessa FIE-rankingin
 korvaa kansallinen ranking, tai masters-ranking

2. Joukkuekilpailu

-Joukkuekilpailuissa menetellään samalla tavoin, mutta P-kortit annetaan aina joukkueelle. Siis, jos 
joukkueottelun aikana taisteluhaluttomuus ilmenee neljä kertaa (alueella kulloinkin miekkailevasta 
miekkailijasta huolimatta), toiselle tai molemmille joukkueille annetaan P-musta kortti. Tässä 
tapauksessa on mahdollista suorittaa vaihto, jos sitä ei vielä ole käytetty, ja joukkueella on varamies. 
P-musta kortti annetaan alueella sillä hetkellä miekkailevalle miekkailijalle.
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3. Sekä henkilökohtaiset että joukkuekilpailut

a) P-keltainen kortti (varoitus) ja P-punainen kortti (rangaistusosuma), jotka 
missä tahansa ottelussa tai joukkueottelussa annetaan, ovat voimassa 
ainoastaan sen ottelun tai joukkueottelun ajan. Nämä rangaistukset eivät ole 
siirrettävissä tuleviin otteluihin tai joukkueotteluihin.

b) P-musta kortti tarkoittaa kilpailusta poissulkemista toistuneen 
taisteluhaluttomuuden johdosta. Tässä tapauksessa ei anneta 60 päivän 
kilpailukieltoa, ja rangaistu miekkailija tai joukkue säilyttää paikkansa 
rankingissa sekä siihen asti kerätyt pisteensä.
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c) Sekä henkilökohtaisissa että joukkuekilpailuissa, kyseinen jakso/ottelupari jatkuu P-keltaisen tai 
P-punaisen kortin jälkeen.

d) Taisteluhaluttomuuden minuutti alkaa uudelleen jokaisen osuman, jokaisen epäpätevän osuman, 
jokaisen hylätyn osuman ja jokaisen rangaistusosuman jälkeen.

e) Tuomarin on kirjattava nämä P-keltaiset, P-punaiset ja P-mustat kortit erilleen pöytäkirjaan. 
Taisteluhaluttomuudesta annetut rangaistukset eivät ole kumuloituvia muiden annettujen rangaistusten 
kanssa.

f) Sekä henkilökohtaisessa että joukkuekilpailussa, jos tilanne on tasan
otteluajan päättyessä, noudatetaan sääntökohtia t.40.3 ja t.41.5.

Henkilökohtaisissa kilpailuissa tilanteessa 14-14 ja joukkueotteluissa tilanteessa 44-44 P-kortteja ei anneta!


