NYKYAIKAISEN 5-OTTELUN SM-KILPAILU 2019
Tervetuloa Nykyaikaisen 5-ottelun SM-kilpailuun la 15.6.2019! 2019 on kulunut 70 vuotta
ensimmäisitä Nykyaikaisen 5-ottelun SM-kilpailuista, joten kyseessä on juhlavuositapahtuma.
Järjestävät seurat: Helsingin nykyaikaiset 5-ottelijat ja Veikkolan Veikot
Sarjat: Yleinen (miehet ja naiset) sekä Masters (1989 tai aiemmin syntyneille, miehet ja naiset).
Lisäksi voidaan järjestää sarjat Juniorit ja U17, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Järjestäjä
pidättää oikeuden yhdistää sarjoja tarvittaessa ja järjestäjä pidättää oikeuden tarvittaessa järjestää
miekkailuosuuden eri sarjoille ja sukupuolille yhdessä. Miekkailussa ei järjestetä bonus roundia.
Mikäli masters-sarjoja yhdistetään, suorittavat kaikki saman mittaiset yhdistetyn sarjan mukaiset
kilpailumatkat.
Kilpailun alustava aikataulu:
klo 09-10 Uinti (Nummelan uimahalli, Vihti)
Uinnin lämmittely on kaikille 09.05-09.25, erät ovat alustavasti alkaen 09.30 viiden minutin välein
klo 10.30 Miekkailu (Veikkolan koulu, Veikkola, Kirkkonummi)
Miekkailun lämmittely on 10.30-11.00 ja miekkailu alkaa klo 11.00
Klo 14 esteradan rakennus ja hevosten arvonta (Kauniaisten ratsastuskeskus)
Radan kävely noin 14.30-15.00
klo 15.05 Ratsastus (Kauniaisten ratsastuskeskus)
Ensimmäinen ratsastaja radalle noin 15.30, ratsastusjärjestys alustavasti sarjoittain
noin klo 16.40 Laser run (Kauniaisten ratsastuskeskus) lämmittely erä 1 ja erän alku 17.00
Erä 2 lämmittely välittömästi erän 1 päätyttyä
Palkintojenjako välittömästi viimeisen erän päätyttyä.
Ilmoittautuminen 31.5.2019 mennessä osoitteeseen janne@saarikko.me ja kopiona osoitteeseen
ilmot@fencing-pentathlon.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava: - ottelijan sarja - syntymävuosi (mikäli osallistuu
masters-sarjaan) - uintiaika - neli- vai viisiottelu - ottelijan edustama seura.
Ilmoitathan myös mikäli tarvitset laser run-osuutta varten laina-aseen järjestäjältä. Pyydämme
ottelijoita huomioimaan, että ratsastusosuuteen osallistumista varten vaaditaan liiton myöntämä
ratsastuslupa (yleinen sarja ja juniorit 100cm ja U17 ja masters-sarja 80cm). Mikäli kilpailijan
ratsastustaito havaitaan verryttelyssä puutteelliseksi luvasta huolimatta, on järjestäjällä oikeus
keskeyttää kilpailijan verryttely ja estää starttaaminen. Järjestäjä pidättää oikeuden olla käyttämättä
pack startia laser runin lähdössä. Osallistumismaksu 65 € / viisiottelu tai 40€ / neliottelu maksetaan
etukäteen ilmoitttautumisajan päättymiseen mennessä Veven tilille Osuuspankissa FI50 5297 4540
0166 18. Jälki-ilmoittautuneita pyydetään huomioimaan, että SM-kilpailun kohdalla liitto perii tästä
50€ suuruisen sanktion. Lisäksi pyydämme huomioimaan, että ilmoittautumisajan päättymisen
jälkeen tehdyistä osanoton peruutuksista peritään osallistumismaksun suuruinen sanktio, ellei

ottelijalla ole esittää pätevää syytä peruutukselle (esim. sairastuminen todistettava
lääkärintodistuksella).
Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan!
Riina Pitkänen puheenjohtaja, Helsingin nykyaikaiset 5-ottelijat ry
Janne Saarikko puheenjohtaja, Veikkolan Veikot Ry

