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MIEKKAILUN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
 

I YLEISTÄ 

Määritelmät 

k.1 Näissä kilpailumääräyksissä tarkoitetaan miekkailijalla tai toimitsijalla henkilöä, joka 
osallistuu Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuran tai liiton itsensä 
järjestämään, liiton suostumuksella tapahtuvaan toimintaan. 

Miekkailusääntöjen soveltaminen 

k.2 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella järjestettävissä kilpailuissa 
noudatetaan kansainvälisten miekkailusääntöjen lisäksi näitä kilpailumääräyksiä, ellei 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus yksittäistapauksessa toisin päätä. 

2 Kilpailumääräykset ja kansainväliset kilpailusäännöt on pidettävä kilpailupaikalla 
saatavilla. 

Antidopingtyö 

k.3 1 Liitto, sen jäsenseurat ja liiton toimintaan osallistuvat miekkailijat ja heidän 
tukihenkilönsä sitoutuvat miekkailusääntöjen mukaisesti noudattamaan kulloinkin 
voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. 

2 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton alaisissa kilpailuissa urheilijoita testataan kulloinkin 
voimassa olevien Maailman Antidopingtoimiston (WADA), Suomen 
Antidopingtoimikunnan (ADT ry), Kansainvälisen Miekkailuliiton (FIE) ja Kansainvälisen 
5 -otteluliiton (UIPM) säännöstöjen mukaan. Kilpailunjärjestäjä puolestaan on 
velvollinen järjestämään asianmukaiset tilat dopingtestausta varten ja tarvittaessa 
myös muutoin avustamaan testiryhmää (esimerkiksi järjestämällä saattajat). 
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3 Kilpailujen järjestäjän on toimillaan edistettävä dopingin, päihteiden ja 
tupakkatuotteiden, erityisesti nuuskan, vastaista työtä. 

Urheiluhenki ja elämäntavat 

k.4 1 Kaikessa toiminnassa on säilytettävä hyvä urheiluhenki. 

2 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen, seurojen edustajien ja miekkailijoiden 
on pyrittävä käytöksellään edistämään miekkailua ja raittiita elämäntapoja. Heidän 
tulee esimerkillään opastaa nuoria välttämään päihteiden ja tupakkatuotteiden, 
erityisesti nuuskan, käyttöä. 

3 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus käsittelee toimialueellaan tehdyt sekä 
alaisuuteensa kuuluvien miekkailijoiden muuallakin hyvää urheiluhenkeä vastaan 
tekemät rikkomukset. 

Rangaistukset 

k.5 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus voi rangaista liiton toimintaan osallistuvaa 
miekkailijaa tai toimitsijaa hyvän urheiluhengen vastaisesta rikkomuksesta antamalla 
rikkomuksen tehneelle huomautuksen, varoituksen taikka määräaikaisen kilpailu- tai 
toimitsijakiellon. 

2 Ennen asian ratkaisemista on asianosaiselle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. 

3 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton päätös asiassa julkaistaan liiton verkkosivulla. 

Vahingot 

k.6 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella pidettävä kilpailu on pyrittävä 
järjestämään niin, ettei kilpailijoille, henkilökunnalle tai sivullisille aiheudu tarpeetonta 
vaaraa. 

2 Ensiapuvälineet on pidettävä kilpailupaikalla saatavilla. Ensiapuvälineisiin on 
sisällytettävä ainakin seuraavat tarvikkeet: haavanpuhdistusaineet, laastarit, siteet, 
liimasiteet, kylmäpussit ja -suihke, lastoitustarvikkeita, sakset sekä ajantasainen ADT:n 
kiellettyjen aineiden lista. 

3 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto tai kilpailujen järjestäjä eivät ole vastuussa henkilö- 
tai omaisuusvahingoista. 

 

II MIEKKAILIJAT 

Lisenssit 

k.7 1 Lisenssi on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton miekkailijalle myöntämä todistus 
oikeudesta edustaa seuraansa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella 
järjestettävässä kilpailussa tai muussa tapahtumassa. 

2 Kansainvälisen lisenssin miekkailijalle ja tuomarille myöntää FIE omien sääntöjensä 
mukaisesti. 

Lisenssikausi 

k.8 1 Lisenssikausi on syyskuun ensimmäisen ja elokuun viimeisen päivän välinen aika. 
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2 Kansainvälisestä lisenssikaudesta on määrätty erikseen. 

Lisenssipakko 

k.9 1 Suomessa järjestettäviin kilpailuihin osallistuvilla miekkailijoilla on oltava voimassa 
oleva miekkailulisenssi. 

2 Kilpailulisenssin lunastamalla miekkailija sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä 
miekkailusääntöjä, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailumääräyksiä ja 
Antidopingtoimikunnan määräyksiä. 

3 Kilpailulisenssin lunastamalla miekkailija hyväksyy nimensä, tiedon edustamastaan 
seurasta ja hankkimastaan lisenssistä julkaisemisen osana SM5L:n lisenssilistaa.  

4 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus mitätöi miekkailutulokset, jotka on 
saavutettu kuluvalla kilpailukaudella ennen lisenssin lunastamista. Mitätöinti voi 
aiheuttaa rajoituksia edustusoikeuksiin tai vaikuttaa edustusjoukkuevalintoihin. 

Lisenssisakko 

k.10 1 Järjestävällä seuralla on velvollisuus tarkistaa että jokaisella kilpailijalla on kilpailuun          
saapuessaan voimassa oleva miekkailulisenssi. 

Järjestävä seura määrätään maksamaan lisenssisakkona enintään lisenssimaksun 
suuruisen summan, mikäli antavat lisenssittömän miekkailijan miekkailla. Lisenssisakko 
peritään liitolle. 

Edustaminen 

k.11 Miekkailija voi edustaa yhden lisenssikauden aikana vain yhtä seuraa. 

Seuran vaihtaminen 

k.12 1 Miekkailijan on ilmoitettava seuran vaihtamisesta kirjallisesti 31.7. mennessä sille 
seuralle, josta miekkailija siirtyy pois, sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

2 Siirtoilmoituksen laiminlyönyt miekkailija ei voi edustaa uutta seuraa lisenssikauden 
aikana, ellei vanha seura ole antanut tähän suostumustaan. Suostumuksesta on 
ilmoitettava Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

3 Jollei suostumusta siirtoon saada, siirtoilmoituksen laiminlyöneen miekkailijan tulokset 
katsotaan saavutetuiksi vanhan seuran edustajana. 

4 Miekkailija, joka ei ole osallistunut mihinkään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
alaiseen kilpailuun lisenssikauden aikana, on vapaa edustamaan seuraavalla 
lisenssikaudella mitä miekkailuseuraa hyvänsä. 

 

III KILPAILUTOIMINTA 

Järjestettävät kilpailut 

k.13 1 Suomessa järjestetään henkilökohtaisia ja joukkuekilpailuja. Kilpailut voivat olla 
seurajäsenten välisiä, seurojen välisiä, piirikunnallisia, alueellisia, kansallisia, 
kansainvälisiä tai Suomen mestaruuskilpailuja sekä Suomen Cup-kilpailuja. 
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2 Samassa yhteydessä järjestettävien kilpailujen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 
nimellä kisat. 

3 Järjestämisoikeudet myöntää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton jäsenseuroilla on kuitenkin aina oikeus järjestää seuran jäsenten ja 
seurojen välisiä kilpailuja ilman liiton erillistä suostumusta. 

4 Kisat luokitellaan A tai B kategoriaan. Luokittelu vahvistetaan Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton kilpailukalenterissa. Kisan luokittelun pohjalta määritetään kerroin 
pisteytyksen pohjaksi. Kisan luokittelun perusteet on esitetty liitteessä 2.  

 

 

Sarjat 

k.14 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton viralliset sarjat, erikseen miehille ja naisille, ovat 
yleinen sarja sekä ikäsarjat veteraaneille, nuorisolle ja lapsille. 

2 Ikäsarjat veteraaneille, erikseen miehille ja naisille, ovat yli 40 vuotta, yli 50 vuotta, yli 
60 vuotta ja yli 70 vuotta. 

3 Veteraanien ikäsarjaan osallistuvan miekkailijan tulee täyttää kyseisen sarjan ikäkriteeri 
sinä vuonna kun kilpailu järjestetään. 

4 Ikäsarjat nuorisolle, erikseen pojille ja tytöille, ovat alle 20 vuotta (juniorit) ja alle 17 
vuotta (kadetit) ja alle 15 vuotta. 

5 Ikäsarjat lapsille, yhteisenä pojille ja tytöille, ovat minijuniorisarjat alle 13 vuotta, alle 11 
vuotta ja alle 9 vuotta. 

6 Ikäsarjaan osallistuvan nuoren tai lapsen on täytettävä kilpailuvuoden tammikuun 
ensimmäisenä päivänä kyseisen ikäsarjan kriteerit. Viimeisenä ikävuonna miekkailija 
saa osallistua kyseiseen sarjaan elokuun 31. päivään saakka. 

7 Virallisia sarjoja sekä ikäsarjoja voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä yhdistää. 
Tällöin palkinnot jaetaan yhdessä sarjassa, mutta yleisen sarjan sekä nuorison ja 
lasten ikäsarjojen rankingpisteet jaetaan yhdistetyille sarjoille erikseen. Miekkailijan on 
mahdollista saada pisteitä useammassa sarjassa. Yhdistetyistä veteraanien 
ikäsarjoissa jaetaan kaikille veteraanien ikäsarjoille yhteisiä rankingpisteitä. 

8 Veteraanien ikäsarjoja yhdistettäessä tulee yhdistäminen tehdä aina seuraavaksi 
alempaan sarjaan.  

k.15 Kansalliset kilpailut ovat avoimia liittoon kuuluville seuroille ja niiden jäsenille. 
Kansainväliset kilpailut ovat avoimia F.I.E:n jäsenliittojen seuroille ja niiden jäsenille. 

Järjestelytoimikunta 

k.17 1 Kilpailun tai kisat järjestävän seuran on nimettävä järjestelytoimikunta, joka huolehtii 
kilpailujen järjestämisestä kilpailusääntöjen ja näiden kilpailumääräysten mukaisesti. 

2 Kilpailun vastuuhenkilönä toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. 

Tekninen johto 
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k.18 1 Kilpailun läpiviennistä vastaa tekninen johto, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. 

2 Kilpailun johtajana toimii teknisen johdon puheenjohtaja. 

3 Kilpailun tuomaritoimintaa johtaa tuomarivastaava, joka myös raportoi 
tuomariaktiviteetin liiton sääntö- ja tuomarityöryhmälle 

Avustava henkilökunta 

k.19 Järjestelytoimikunta nimeää teknisen johdon käyttöön kilpailun joustavaan läpivientiin 
vaadittavan määrän avustavaa henkilökunta. 

Tuomarit 

k.20 1 Muissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa ja Suomen mestaruuskilpailuissa toimivat 
tuomareina vähintään seuratuomaripätevyyden omaavat tuomarit, jotka seurat 
asettavat kilpailun teknisen johdon käytettäväksi. 

Seurassa on tuomarivastaava, joka johtaa seuransa tuomaritoimintaa 

Kansallisen kilpailun tuomaritoiminnan raportointivastuu on kilpailua järjestävän seuran 
tuomarivastaavalla 

Suomessa järjestettävien kansainvälisten MC-, satelliitti MC- ja CC-kilpailujen 
tuomarikustannuksista vastaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto vastaavasti kuten 
kohdassa k. 48 on määrätty SM-kisoista. 

 

k.21 1 Seurat vastaavat siitä, että niiden joukkueiden mukana on riittävä määrä päteviä 
tuomareita ja suorittavat tuomaripalkkiot omille tuomareilleen. 

2 Tuomarivelvoite on seuraava: 

Henkilökohtaisessa kilpailussa:  
1 – 3 miekkailijaa ei tuomarivelvoitetta 
4 – 6 miekkailijaa 1 tuomari 
7 – n miekkailijaa 2 tuomaria 

 
Joukkuekilpailussa: 
1 joukkue ei tuomarivelvoitetta 
2 - 3 joukkuetta 1 tuomari 
4 - n joukkuetta 2 tuomaria 
 

3 Jollei Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuran joukkueen mukana ole vaadittua 
määrää tuomareita, tekninen johto määrää sille Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
kilpailulle nimeämän tarkkailijan tai valvojan ja tuomarivastaavan läsnä ollessa 
tuomarisanktion. 

 
4 Tuomarivelvoite määräytyy sarjakohtaisesti ilmoittautumisajankohdan mukaan. 

Jälki-ilmoittautuneet voivat korottaa tuomarivelvoitetta. 
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k.22 Tuomarisanktion määrästä päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. 
Tuomarisanktio peritään kilpailun järjestävälle seuralle tai SM-kilpailuissa Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton tarkkailijat 

k.23 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksella on oikeus nimetä tarkkailijoita Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella järjestettäviin kilpailuihin. Tarkkailijan nimi 
ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle. 

2 Tarkkailijan kulut maksaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. 

Käytettävät kilpailujärjestelmät 

k.25 1 Käytettävän kilpailujärjestelmän on taattava kilpailijoille tasapuoliset mahdollisuudet 
menestymiseen. 

2 Kilpailun järjestäjä saa jäljempänä mainituin poikkeuksin valita kilpailussa käytettävän 
järjestelmän. Valittu järjestelmä on ilmoitettava kilpailukutsussa. 

k.26 Suomessa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella järjestettävä kilpailu 
voidaan järjestää joko: 

1) Eräkilpailuna, käyttäen viidestä yhdeksään miekkailijan eriä alusta loppuun; 
 

2) Eräkilpailuna käyttäen neljän miekkailijan eriä alusta loppuun; 
 

3) Sekajärjestelmällä, jossa on yksi eräkierros viidestä yhdeksään 
miekkailijalle ja suora uloslyönti; 

 
4) Sekajärjestelmällä, jossa on kaksi eräkierrosta viidelle, kuudelle tai 

seitsemälle miekkailijalle ja suora uloslyönti; 
 

5) Sekajärjestelmällä, jossa on yksi eräkierros viidelle, kuudelle tai seitsemälle 
miekkailijalle ja suora uloslyönti sekä repechage joko 16 tai 32 
miekkailijalle; 

 
6) Sekajärjestelmällä, jossa on kaksi eräkierrosta viidelle, kuudelle tai 

seitsemälle miekkailijalle ja suora uloslyönti sekä repechage16 tai 32 
miekkailijalle; 

 
7) Suorana uloslyöntinä ilman repechagea; 

 
8) Suorana uloslyöntinä, jossa on repechage 16 tai 32 miekkailijalle; 

 
9) Yhtenä eräkierroksena, jossa kaikki kilpailijat ottelevat kaikkia 

kanssakilpailijoitaan vastaan;  
 

10) Kansallisten tai kansainvälisten liittojen sopimien järjestelmien 
mukaisesti, kun kyseessä on tällaiseen yhteistyöhön liittyvä kilpailu; tai 

 
11) Masters-säännöissä sovittujen järjestelmien mukaisesti, kun kyseessä 

on Masters-osakilpailu 
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k.27 1 Joukkuekilpailu voidaan järjestää: 

1) Eräkilpailuna kolmen, neljän, viiden, kuuden tai seitsemän joukkueen välillä; 
 

2) Yhtenä eräkierroksena, jossa kaikki joukkueet ottelevat kaikkia joukkueita 
vastaan; 

 
3) Suorana uloslyöntinä ilman repechagea; 

 
4) Suorana uloslyöntinä, jossa on repechage kahdeksalle tai kuudelletoista 

joukkueelle; 
 

5) Sekajärjestelmällä, jossa on yksi eräkierros ja suora uloslyönti ilman 
repechagea; tai 

 
6) Sekajärjestelmällä, jossa on yksi eräkierros ja suora uloslyönti sekä 

repechage kahdeksalle tai kuudelletoista joukkueelle. 
 

2 Joukkuekilpailu voidaan järjestää myös nk. Italialaisin joukkuein, jolloin joukkueessa on 
viisi tai kuusi miekkailijaa. Kukin edustaa joukkuettaan yhdellä kolmesta aseesta, ja 
kilpailu käydään viestinä. Ottelujärjestys arvotaan ennen joukkueottelun alkua. 

k.28   1 Suomen mestaruuskilpailussa ja Suomen Cup-kilpailuissa käytettävistä järjestelmistä 
määrätään jäljempänä erikseen. Nuorten Masters-sarjan säännöt löytyvät näiden 
kilpailumääräysten liitteestä 4. 

k.29 1 Tarkemmat määräykset sovellettavan järjestelmän sisällöstä on annettu 
Kansainvälisen miekkailuliiton voimassa olevissa kilpailusäännöissä, Euroopan 
Miekkailu-unionin ja Pohjoismaisen Miekkailu-unionin säännöissä, Kansainvälisen 
Miekkailuliiton vanhoissa kilpailusäännöissä ja Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
sääntö- ja tuomarityöryhmän antamissa kisatoimiston ohjeissa. 

2 Käytettävä kilpailujärjestelmä vahvistetaan nimenhuudon päätyttyä. Sitä ei saa 
otteluiden alettua muuttaa. 

Kilpailukalenteri 

k.30 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus julkaisee alustavan kilpailukalenterin 
kilpailukaudeksi kerrallaan kansainvälisen kalenterin ilmestyttyä. 

2 Alustava kilpailukalenteri toimitetaan seuroihin lausuntokierrokselle. Muutosten ja 
täydennysten tekemiseen annetaan määräaika, joka on vähintään yksi kuukausi. 

3 Seurat voivat lausuntokierroksen aikana hakea järjestelyoikeuksia niille kilpailuille, joille 
alustavassa kalenterissa ei ole nimetty järjestäjää sekä anoa järjestettäväkseen 
mahdollisia muita kansallisia kilpailuja, joita ei vielä ole merkitty kalenteriin. 

Katsastuskilpailut 

k.31 1 Tarvittaessa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus voi päättää katsastuskilpailujen 
järjestämisestä. Tässä tapauksessa se määrää elokuun loppuun mennessä 
pidettäväksi viisi katsastuskilpailua, joista kaksi järjestetään syys- ja kolme järjestetään 
kevätkaudella. 

2 Katsastuskilpailujärjestelmästä määrätään näiden kilpailumääräysten liitteessä 1. 
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Kilpailujen siirtäminen ja peruuttaminen 

k.32 1 Kilpailu voidaan siirtää tai peruuttaa vain Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen 
luvalla. 

2 Seuran, joka ei pysty järjestämään kilpailukalenterin mukaista kilpailua, on ilmoitettava 
siitä ja peruuttamisen syystä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon viimeistään 
kuukautta ennen kilpailupäivää. 

3 Seuralle, joka ei järjestä kalenterinmukaista kilpailua tai kalenteriin merkittyjä kilpailuja 
voidaan määrätä sanktiomaksu. Liittokokous päättää vuosittain sanktiomaksun 
suuruuden. Maksu peritään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

Kilpailukutsut 

k.33 1 Järjestelytoimikunnan on lähetettävä kilpailukutsut Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
jäsenseuroille sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kilpailua. 

2 Järjestelytoimikunta voi jättää kilpailukutsun lähettämättä seuroille, jotka ovat 
ilmoittaneet, ettei niille tarvitse toimittaa kilpailukutsua kirjallisesti. Tällaisen ilmoituksen 
tehneen seuran jäseniin sovelletaan kuitenkin kilpailusääntöjä ja näitä 
kilpailumääräyksiä samalla tavalla, kuin miekkailijoihin joiden seurat eivät ole tehneet 
tällaista ilmoitusta. 

k.34 Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi kilpailupaikan osoite, ilmoittautumisaika ja -tapa sekä 
osallistumismaksu. Kilpailukutsusta on myös käytävä yksiselitteisesti ilmi kilpailusarjat 
ja -aseet, nimenhuuto- ja alkamisaika sekä kilpailujen vastuuhenkilön ja kilpailujen 
johtajan nimi. Siinä on myös ilmoitettava käytettävä kilpailujärjestelmä. 

Kilpailuun ilmoittautuminen 

k.35 1 Miekkailijan ilmoittamisen kilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa kilpailijat 
järjestelytoimikunnalle tai kutsussa erikseen mainittavalla tavalla. 

2 Suomessa järjestettäviin kilpailuihin osallistuvien ulkomaalaisten miekkailijoiden 
ilmoittamiset tekee kunkin miekkailijan edustama kansallinen liitto, joka ilmoittaa 
miekkailijat kilpailuun paremmuusjärjestyksessä. 

3 Kilpailujen järjestelytoimikunta saa harkintansa mukaan päättää muista tavoista, joilla 
suomalainen miekkailija voi ilmoittautua täällä järjestettävään kilpailuun. 

4 Joukkueen ilmoittamisen kilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa ilmoittautumisajan 
kuluessa joukkueiden määrän järjestelytoimikunnalle. 

5 Joukkueiden paremmuusjärjestyksen määrittämiseksi joukkueessa miekkailevien 
kilpailijoiden nimet on ilmoitettava kilpailukutsussa määritellyllä tavalla. 

6 Seuran määräaikaan mennessä tekemä ilmoittautuminen on aina hyväksyttävä. 

7 Ilmoittautumalla kilpailuun miekkailija hyväksyy nimensä julkaisemisen kilpailun 
osallistujaluettelossa, eräjaoissa, kilpailun väli- ja lopputuloksissa sekä 
kilpailunjärjestäjän ja/tai liiton tiedotteissa. 
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Jälki-ilmoittautuminen 

k.36 1 Kilpailun järjestäjä voi ottaa harkintansa mukaan huomioon jälki-ilmoittautumisia. 
Jälki-ilmoittautumiselle voidaan asettaa määräaika. Jälki-ilmoittautuneelta kilpailijalta 
voidaan periä osallistumismaksu enintään kaksinkertaisena. 

2 Järjestelytoimikunnan tekemästä päätöksestä, joka tarkoittaa ettei kilpailuun hyväksytä 
jälki-ilmoittautumisia, ei voi valittaa. Tällaisesta päätöksestä on ilmoitettava 
kilpailukutsussa. 

Kilpailun tulokset 

k.37 1 Järjestelytoimikunnan on ilmoitettava kilpailutulokset heti kilpailun päätyttyä 
tiedotusvälineille sekä julkaistava ne Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton verkkosivuilla. 

 

IV SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

Yleistä 

k.38 1 Suomen mestaruuskilpailu voidaan järjestää floretilla, kalvalla ja säilällä. 

2 Suomen mestaruuskilpailut voidaan miekkailla henkilökohtaisena ja joukkuekilpailuna 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton miesten ja naisten sarjoissa sekä veteraanien, 
junioreiden ja kadettien ikäsarjoissa (katso k.14). 

3 Veteraanien ikäsarjoja voidaan järjestäjän päätöksellä yhdistää, mikäli SM-kilpailun 
kriteerit eivät täyty. Veteraanien ikäsarjoja yhdistetään kohdassa k.14 kuvatun 
mukaisesti. Tällä tavoin yhdistetyssä sarjassa ei käytetä ikään perustuvia tasoituksia. 
Yhdistetystä sarjasta jaetaan vain yhdet SM-mitalit ja rankingpisteet kaikille ikäsarjoille 
yhteisinä veteraanirankingpisteinä.  

4 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus voi hyväksyä Suomen 
mestaruuskilpailuarvon myös muulle kilpailulle. 

5 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus päättää kutakin vuotta varten edellisen 
vuoden marraskuun loppuun mennessä ne aseet ja sarjat, joissa Suomen 
mestaruuksista otellaan. Edellä mainituissa sarjoissa otellaan mestaruuksista, mikäli 
harrastajamäärän katsotaan olevan riittävän. 

6 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolla on oikeus tuoda kilpailupaikalle liiton sponsorin 
materiaalia erillisen sopimuksen mukaisesti 

Suomen mestaruuskilpailun arvo 

k.39 1 Suomenmestaruusarvon saadakseen henkilökohtaisessa kilpailussa on oltava 
vähintään kuusi kilpailijaa vähintään kahdesta seurasta. 

2 Suomenmestaruusarvon saadakseen joukkuekilpailussa on oltava mukana vähintään 
kolme joukkuetta vähintään kahdesta seurasta. 

Suomen mestaruuskilpailujen vuosittaisuus 

k.40 Suomen mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
 suostumuksella. 
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Kilpailujen ajankohta 
 
k.41 Mestaruuskilpailujen järjestämisen päivämäärän päättää liiton hallitus vähintään 

kolmea kuukautta ennen kyseistä kilpailua. 

Järjestäjäehdokkaat 

k.42 Järjestäjäehdokkaiden on lähetettävä ilmoituksensa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
toimistoon niin ajoissa, että se voidaan ottaa huomioon kilpailun järjestäjästä 
päätettäessä. 

Osallistumisoikeus 

k.43 1 Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimia Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliittoon kuuluville 
seuroille ja niiden jäsenille, jotka ovat Suomen kansalaisia. 

 
2 Suomen kansalainen on kuitenkin kansainvälisen lisenssin lunastettuaan oikeutettu 

osallistumaan henkilökohtaiseen mestaruuskilpailuun, vaikka hän edustaisi ulkomaista 
seuraa. 

3 SM-joukkuekilpailun seurajoukkueessa voi miekkailla yksi ei Suomen kansalainen, 
mikäli hänellä on suomalainen henkilötunnus ja hän edustaa suomalaista seuraa sekä 
hänellä on voimassa oleva Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailuun oikeuttava 
lisenssi. Ilmoittaessaan ei Suomen kansalaista kilpailuun seuran on esitettävä liiton 
toimistolle todiste miekkailijan suomalaisesta henkilötunnuksesta ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. 

 

k.44 Suomen mestaruuskilpailuiden kilpailunjohtaja, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
nimeämä valvoja tai Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämä tuomarivalvoja eivät 
saa osallistua kyseiseen mestaruuskilpailuun kilpailijana. 

Liiton valvontaoikeus 

k.45 Suomen mestaruuskisoja hakevan seuran on esitettävä kilpailua koskeva 
suunnitelmansa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen tai sen määräämän 
edustajan hyväksyttäväksi. Liiton edustaja voidaan tarvittaessa kutsua tutustumaan 
kilpailupaikkaan. 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton valvojat 

k.46 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus nimeää mestaruuskilpailuihin valvojan, joka 
raportoi kilpailusta ja kilpailumääräysten noudattamisesta Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton hallitukselle. Valvojan nimi ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle. 

2 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus nimeää mestaruuskilpailuihin 
tuomarivalvojan, joka johtaa mestaruuskilpailun tuomaritoimintaa ja raportoi 
tuomaritoiminnasta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitukselle. Tuomarivalvojan 
nimi ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle. 

3 Valvojien kulut maksaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. Maksuperusteet vahvistaa 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. 

Kilpailupaikka 
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k.47 1 Kilpailupaikka on valittava niin, että sinne saadaan kilpailun joustavaan läpivientiin 
vaadittava määrä alueita. Paikalla on oltava riittävä määrä kalustoa sekä laitteistojen 
toimivuudesta vastaava ammattitaitoinen henkilö. 

2 Kilpailun finaali voidaan järjestää muussa paikassa. Ennen finaalin alkamista voi olla 
enintään kuuden tunnin mittainen tauko. 

3 Kilpailupaikalla on oltava mahdollisuus alkuverryttelyyn sekä loppuverryttelyyn ja 
peseytymiseen. Kilpailijoille on taattava pääsy kilpailupaikalle vähintään tuntia ennen 
kilpailun alkua. 

Tuomarit 

k.48 1 Suomen mestaruuskisoissa toimivat tuomareina Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
hallituksen tai sääntö- ja tuomarityöryhmän valitsemat tuomarit. 

2 Tuomareiden matkoista ja palkkioista aiheutuvista kustannuksista vastaa Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliitto. 

3 Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuvat seurat korvaavat ilmoittautumismaksun 
yhteydessä perittävällä summalla tuomaritoiminnasta Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliitolle aiheutuvia kustannuksia. Perittävän korvauksen määrän päättää Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. Seuralta perittävä summa voidaan päättää 
suhteuttaa kilpailuun osallistuvien, seuraa edustavien miekkailijoiden määrään. 

4 Jäsenseuran tuomarivastaavan on ilmoittautumista koskevien määräaikojen puitteissa 
lähetettävä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntö- ja tuomarityöryhmälle lista niistä 
tuomareista, jotka hänen seuransa asettaa ehdolle ja tarjoaa teknisen johdon 
käytettäväksi. 

5      Muilta osin Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan samoja periaatteita 
tuomareiden ilmoittamisessa, kuin kohdassa k.21 – k.22 on määrätty. 

 
Mestaruuskilpailun kilpailukutsut 

 
k.49 1 Järjestelytoimikunnan on lähetettävä alustava mestaruuskilpailukutsu Suomen 

Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuroille sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
toimistoon viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailua. 

2 Alustavasta kilpailukutsusta tulee käydä ilmi mestaruuskilpailussa oteltavien sarjojen ja 
aselajien päivämäärä sekä ilmoittautumisaika, -tapa ja osallistumismaksu. Kutsusta on 
myös käytävä ilmi kilpailun vastuuhenkilön ja kilpailun johtajan nimi. 

 

k.50. 1 Järjestelytoimikunnan on hyväksytettävä vahvistetun kilpailukutsun perustana 
oleva käytettävä kilpailujärjestelmä ja sen edellyttämä tuomaritarve kilpailun
valvojalla. 

2 Järjestelytoimikunnan on lähetettävä vahvistettu mestaruuskilpailukutsu Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuroille sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
toimistoon viimeistään kuusi päivää ennen kilpailua. 

3 Vahvistetusta kilpailukutsusta tulee käydä ilmi kilpailupaikan osoite, toteutuvat 
kilpailusarjat ja -aseet, nimenhuuto- ja alkamisaika sekä mestaruuskilpailussa 
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käytettävä kilpailujärjestelmä. Alkamisaika on hetki jolloin kilpailu aikaisintaan voi 
alkaa. Alustavassa kilpailukutsussa ilmoitettuja ajankohtia voi muuttaa vain 
pakottavista syistä. Muutosperusteet arvioi kilpailun valvoja. 

Mestaruuskilpailuun ilmoittautuminen 

k.51 1 Miekkailijan ilmoittamisen mestaruuskilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa kilpailijat 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon paremmuusjärjestyksessä. 

2 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus saa harkintansa mukaan päättää muista 
tavoista, joilla mestaruuskilpailuun voi ilmoittautua. 

3 Joukkueen ilmoittamisen kilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa ilmoittautumisajan 
kuluessa joukkueiden määrän järjestelytoimikunnalle. 

4 Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen mestaruuskilpailua, perjantaina kello 24.00. 

5 Joukkueiden paremmuusjärjestyksen määrittämiseksi joukkueessa miekkailevien 
kilpailijoiden nimet on ilmoitettava k.51 kohdan 1 mukaisesti viikkoa ennen 
mestaruuskilpailua, perjantaina kello 24.00 mennessä. 

6 Joukkuekilpailun eräjako julkaistaan viimeistään kilpailupäivää edeltävän torstaipäivän 
kuluessa kello 18.00 mennessä, ja huomautukset sitä vastaan sekä muutokset muusta 
perustellusta henkilökohtaisista syistä (esimerkiksi sairastuminen) on tehtävä 
viimeistään kilpailupäivää edeltävänä perjantaina kello 18.00.  Muusta perustellusta 
syystä on toimitettava kirjallinen todiste (esimerkiksi lääkärintodistus). Hyväksytyllä 
perustellulla syyllä poisjäänyt miekkailija voidaan korvata toisella. 

7 Seuran kautta määräaikaan mennessä tehty ilmoittautuminen on aina hyväksyttävä.  

8 Ilmoittautumalla kilpailuun miekkailija hyväksyy nimensä julkaisemisen kilpailun 
osallistujaluettelossa, eräjaoissa, kilpailun väli- ja lopputuloksissa sekä 
kilpailunjärjestäjän ja/tai liiton tiedotteissa. 

9 Mestaruuskilpailuihin jälki-ilmoittautuneilta seuroilta peritään 
miekkailija/joukkuekohtainen sanktiomaksu, jonka suuruudesta päättää Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. Ilmoittautumisen määräajan jälkeen tehdystä 
joukkueen kilpailijan muutoksesta peritään em. suuruinen sanktiomaksu, ellei kyseessä 
ole k.51 kohdan 6 mukainen este. 

       10 Seuroilta, joiden miekkailijoista/joukkueista vähintään yksi peruuttaa osallistumisensa 
mestaruuskilpailujen ilmoittautumisajan päätyttyä tai jättää saapumatta kisapaikalle, 
peritään miekkailja/joukkuekohtaisesti korkeintaan osallistumismaksun suuruinen 
sanktio, ellei kyseessä ole k.51 kohdan 6 mukainen este. Mikäli 
miekkailija/joukkuekohtainen osallistumismaksu on jo maksettu ei erillistä sanktiota 
enää peritä.  

Suomen mestaruuskilpailun järjestelmä 

k.52 1 Suomen mestaruuskilpailut järjestetään F.I.E:n kilpailusääntöjä noudattaen siten, että 
finaalit miekkaillaan uloslyöntinä. 

2 Jos kilpailussa on vähintään kuusi ja enintään yhdeksän osallistujaa, kaikki kilpailijat 
kohtaavat toisensa erämuotoisessa kilpailussa, jonka jälkeen seuraa uloslyöntikilpailu. 
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3 Suomen mestaruuskilpailut veteraanien ikäsarjoissa järjestetään aikaisemmin tässä 
Suomen mestaruuskilpailuista kuvatulla tavalla sillä poikkeuksella että ikäsarjoja 
voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä yhdistää luvussa k.14 kuvatulla tavalla. 

4 Miekkailijoiden alkuperäistä paremmuusjärjestystä laadittaessa käytetään Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton virallista luokittelua. Miekkailijat jaetaan eriin noudattaen 
‘separation by club’-periaatetta.  

5 Henkilökohtaisessa kilpailussa jaetaan eräjärjestelmää käytettäessä yksi ja 
uloslyöntijärjestelmää käytettäessä kaksi pronssimitalia. Uloslyöntiottelua kolmannesta 
sijaista ei otella. 

 

Joukkueiden mestaruuskilpailun järjestelmä 

k.53 1 Suomen mestaruuskilpailut joukkueille järjestetään F.I.E:n kilpailusääntöjä noudattaen 
siten, että kilpailu miekkaillaan eräjärjestelmällä.  

Joukkueet jaetaan eriin noudattaen ”separation-by-club” periaatetta. Jos käytettävä 
kilpailuohjelmisto ei tue joukkuekilpailuissa automaattista tietokonearvontaa 
joukkueiden sijaintia määritettäessä ottelupöytäkirjaan, tulee arvonta tehdä 
manuaalisesti arpomalla molempien joukkueiden kapteenien läsnä ollessa. 

Jos kilpailuun osallistuu vähintään kuusi joukkuetta, eräkierrosta seuraa uloslyönti. 
Uloslyöntiä edeltävissä alkuerissä tulee pyrkiä yhtä suuriin alkueriin. Kilpailun järjestäjä 
voi halutessaan toteuttaa tämän vapauttamalla yhden tai useamman korkeimmalle 
rankatun joukkueen alkueräkierroksesta nimenhuudon jälkeen. Tällöin vapautetut 
joukkueet sijoitetaan uloslyöntitaulukkoon alkuperäisen rankinginsa mukaisesti. 

Uloslyönti voidaan viedä läpi jollain seuraavista tavoista: a) suora uloslyönti, kolmas 
sija otellaan b) suora uloslyönti lähimpään täyteen taulukkoon (32, 16, 8), jossa 
otellaan kaikki sijat.  

2 Jos joukkuekilpailussa on osallistujia enintään viisi, käytetään yhden erän 
eräjärjestelmää kilpailun alusta loppuun. Otteluvoittojen ollessa tasan ratkaistaan 
voittaja uusintamiekkailulla seuraavasti: 15 piston viestiottelu, otteluaika 3 x 3 
minuuttia, joukkueet päättävät 3 miekkailijan ottelujärjestyksen  

3 Joukkueiden mestaruuskilpailut veteraanien ikäsarjassa järjestetään FIE:n 
kilpailusääntöjä noudattaen seuraavin poikkeuksin: Joukkueeseen voi osallistua 
miekkailijoita kaikista veteraanien ikäsarjoista (k.14). Joukkueottelut käydään 3+1 
-henkisin joukkuein ja yksittäinen joukkueottelu muodostuu viiden pistoin otteluista 3x3 
ottelun kaaviossa ilman ikään perustuvia tasoituksia. Joukkueotteluvoiton saavuttaa 
viidellä voitolla. Eräkierroksella joukkueottelun 3x3 kaavio miekkaillaan aina loppuun.  

Veteraanien joukkuekilpailu miekkaillaan eräjärjestelmällä. Joukkueet jaetaan eriin 
käyttämällä separation-by-club-periaatetta. Jos käytettävä kilpailuohjelmisto ei 
tue joukkuekilpailuissa automaattista tietokonearvontaa joukkueiden sijaintia 
määritettäessä ottelupöytäkirjaan, tulee arvonta tehdä manuaalisesti arpomalla 
molempien joukkueiden kapteenien läsnä ollessa.  

Eräkierrosta seuraa uloslyönti/sijoitusottelu seuraavasti: 
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3 joukkuetta: Mikäli kultamitali ei ole ratkennut voitoin eräkierroksella, ottelu sijoista 
1-2 

4 tai 5 joukkuetta: Mikäli kulta- tai pronssimitali ei ole ratkennut voitoin 
eräkierroksella, tarvittavat ottelut sijoista 1-2 ja 3-4 

6 joukkuetta tai enemmän: Eräkierros ja tätä seuraava uloslyönti jollain luvussa 53.1 
esitetyistä tavoista. Uloslyöntiotteluissa joukkueottelu päättyy kun toinen joukkue 
saavuttaa 5 voittoa. 

                  Uloslyöntiä edeltävissä alkuerissä tulee pyrkiä yhtä suuriin alkueriin. Kilpailun järjestäjä 
voi halutessaan toteuttaa tämän vapauttamalla yhden tai useamman korkeimmalle 
rankatun joukkueen alkueräkierroksesta nimenhuudon jälkeen. Tällöin vapautetut 
joukkueet sijoitetaan uloslyöntitaulukkoon alkuperäisen rankinginsa mukaisesti. 

4 Joukkueiden alkuperäistä paremmuusjärjestystä laadittaessa määräytyy joukkueiden 
luokittelu voimassa olevan rankinglistan järjestysnumeroiden perusteella, ottaen 
huomioon joukkueen kolmen parhaan miekkailijan järjestysnumero. 

5 Joukkuekilpailussa jaetaan kilpailujärjestelmästä riippumatta yhdet pronssimitalit. 

6 Uloslyöntikilpailussa järjestetään pronssiottelu ennen finaaliottelua. 

 

       Mitalit ja palkinnot 

k.54 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto hankkii ja kustantaa kunkin kilpailun mitalit. 

2 Henkilökohtaisessa mestaruuskilpailussa järjestelytoimikunta hankkii ja kustantaa muut 
palkinnot. Palkintojen tulee arvoltaan olla sellaisia että ne kunnioittavat kyseisen 
kilpailun arvokuutta, osanottomaksua ja osallistujien määrää. Joukkueiden 
mestaruuskilpailussa muut palkinnot jätetään järjestelytoimikunnan harkittavaksi. 

3 Palkintojenjakotilaisuudessa palkittavat pukeutuvat seuran edustusasuun. 

 

V ALUEELLISET KISAT 

k.55 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto voi tunnustaa sellaiset alueelliset kisat, joiden 
ohjelmassa on miekkailukilpailuja (esimerkiksi piirikunnalliset mestaruus- ja suurkisat 
sekä kansainväliset alueelliset kisat, esimerkiksi Itämeren kisat yms.). 

2 F.I.E:n sääntöjä on noudatettava ellei ennalta ole muuta Kansainvälisen 
Olympiakomitean hyväksymien sääntöjen mukaisesti ilmoitettu. 

k.56 Alueellisissa kisoissa noudatetaan mestaruuskilpailuista määrättyä soveltuvin osin. 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton edustaja 

k.57 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus nimeää alueellisiin kisoihin Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton edustajan, joka alueellisten kisojen sääntöjen mukaisesti 
edustaa lajiliittoa. 
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VI LUOKITTELUT (rankingit) 

k.58 Miekkailijat luokitellaan henkilökohtaisissa sarjoissa kolmella tavalla: 

1. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton virallinen luokittelu 

k.59 1 Periaate 

Kaikki Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimintakalenterissa olevat viralliset 
kansalliset kilpailut kelpuutetaan mukaan rankingiin. Kansallinen kilpailu voi olla joko A 
tai B-tason kilpailu riippuen miten se täyttää määritellyt kriteerit. Kilpailun taso voidaan 
pudottaa myös kilpailuiden jälkeen, mikäli kriteerit eivät täyttyneet. 

Rankingiin lasketaan mukaan myös viralliset kansainväliset kilpailut. 
(PM/Sat-MC/MC/GP/EM/MM/EFC:n U17). Lisäksi mahdollisesti erikseen ilmoitetut 
ulkomaiset kilpailut lasketaan mukaan. 

Ranking on ns. kiertävä ranking, johon lasketaan kilpailut viimeisen 12 kuukauden 
ajalta. Mikäli jokin kilpailu siirtyy kalenterivuoden sisällä, ei sitä lasketa kahteen kertaan 
mukaan. Samoin yli vuoden vanha kilpailu lasketaan mukaan, mikäli vastaava uusi 
kilpailu ei ole vielä pidetty. Yli 14 kk vanhoja kilpailuja ei kuitenkaan lasketa. 

Kilpailukohtaiset pisteet määräytyvät erillisen taulukon mukaan (liite). Pisteet 
pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi. 

Miekkailijan rankingiin lasketaan mukaan neljä pisteiltään parasta kotimaista ja kaksi 
parasta kansainvälistä kilpailua. Alle 13-, alle 11- ja alle 9- vuotiaiden sarjoissa 
lasketaan mukaan vain neljä parasta kotimaista kilpailua. 

Sekasarjoja sallitaan ainoastaan alle 13-vuotiaiden sarjoissa. 

2 Pisteytys 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus hyväksyy vuosittain laskentamallin, jota 
käytetään luokituksen laatimisessa. Jokaiselle kilpailulle määritetään kerroin, jota 
käyttäen miekkailijan rankingpisteet kyseisestä kilpailusta lasketaan. Kilpailut, joille ei 
voida määritellä kerrointa, otetaan luokittelussa huomioon kansallisen kilpailun 
kertoimella. Virallisessa luokittelussa yhteispisteet ilmoitetaan kokonaislukuina. 

Kertoimet on ilmoitettu näiden kilpailumääräysten liitteessä 2. 

3 Luokittelun käyttö 

Ellei säännöistä tai Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton erikseen annetusta 
ohjeistuksesta muuta johdu, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton voimassa olevaa 
virallista luokittelua käytetään aina, kun miekkailijoita on luokiteltava eräjakoja varten 
tai muuten alkuperäiseen paremmusjärjestykseen pohjautuen. 

4 Tulosten julkisuus 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto päivittää luokittelut ja ne julkaistaan Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton verkkosivuilla. 

2. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton arvokilpailuranking 

k.60 1 Periaate 
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Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton erikseen kausittain vahvistamat ase- ja 
ikäryhmäkohtaiset rankingit, joihin sisällytetään nimetyt kansalliset ja kansainväliset 
kilpailut. Ranking on ns. kausikohtainen ranking, johon lasketaan mukaan vain nimetyt 
kilpailut.  

2 Pisteytys 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus hyväksyy vuosittain laskentamallin, jota 
käytetään luokituksen laatimisessa. Kilpailukohtaiset pisteet määräytyvät kausittain 
vahvistetun erillisen taulukon mukaan. 

3 Luokittelun käyttö 

Arvokilpailurankingia käytetään arvokilpailuvalintoja tehdessä kausittain erikseen 
määrittelemällä tavalla. 

 

4 Tulosten julkisuus 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto päivittää luokittelut ja ne julkaistaan Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton verkkosivuilla. 

 

3. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton Masters ja Suomen Cup –sarjojen 
ranking 

k.61 1 Periaate 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton erikseen kausittain vahvistamat ase- ja 
ikäryhmäkohtaiset Masters – ja Suomen Cup -rankingit, joihin sisällytetään nimetyt 
kansalliset osakilpailut. 

2 Pisteytys 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus hyväksyy laskentamallin, jota käytetään 
luokituksen laatimisessa. Kilpailukohtaiset pisteet määräytyvät kyseisen sarjan 
säännöissä, katso liitteet 4 ja 5. 

3 Luokittelun käyttö 

Rankingia käytetään kauden lopussa käytävän finaalin finalistien määrittelyyn. Kauden 
aikana Masters rankingia käytetään kun miekkailijoita on luokiteltava eräjakoja varten 
tai muuten alkuperäiseen paremmuusjärjestykseen pohjautuen. 

4 Tulosten julkisuus 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto päivittää luokittelut ja ne julkaistaan Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton verkkosivuilla. 

 

VIII KILPAILU- JA LEIRIMATKAT 

Edustaminen ulkomailla 
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k.62 Ulkomailla kilpaillessaan tai harjoitellessaan miekkailija edustaa aina Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliittoa ja seuraansa riippumatta siitä, onko matkajärjestelyt tehty 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton, seuran tai miekkailijan itsensä toimesta. 

Joukkueenjohtaja 

k.63 1 Ulkomaanmatkoilla tulee olla nimettynä täysi-ikäinen joukkueen johtaja. Joukkueen 
johtajan nimi on ilmoitettava Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon ennen 
matkaa. 

2 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämillä matkoilla joukkueen johtajan nimeää 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus. 

3 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämä joukkueen johtaja toimii yhteyshenkilönä 
kilpailuorganisaation ja miekkailijoiden välillä, sekä toimittaa kilpailutulokset liittoon. 

4 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämän joukkueen johtajan on annettava 
kirjallinen tai suullinen raportti matkasta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon 
kolmen viikon kuluessa kotiinpaluusta. 

Muista kilpailumatkoista raportoitaessa on toimitettava vähintään tulosluettelo Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon. 

5 Liiton nimeämä joukkueen johtaja ei toimi alaikäisten miekkailijoiden sijaishuoltajana, 
vaan seuran on ilmoitettava alaikäisen miekkailijan täysi-ikäinen vastuuhenkilö samalla 
kun ilmoittaa miekkailijan ulkomailla järjestettäviin kisoihin. 

Kansainvälinen kilpailutoiminta 

k.64 1 Ilmoittautuminen ulkomaisiin kilpailuihin tapahtuu Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
kautta. Seurat ennakkoilmoittavat miekkailijansa kilpailuun Ophardt-järjestelmän kautta. 

Ilmoittautumisen FIE/EFC/NFU:n kilpailuun tulee tapahtua Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton asettaman ilmoittautumisajan puitteissa. Miekkailijalla tulee 
ilmoittautumisajan umpeutuessa  olla voimassaoleva kansainvälinen lisenssi. 

FIE/EFC/NFU:n kilpailuihin jälki-ilmoittautumisen tekevältä seuralta peritään 
sanktiomaksu. Sanktiomaksu peritään myös ilman kansainvälistä lisenssiä ilmoitetulta 
miekkailijalta. Sanktiomaksun suuruudesta päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
kokous.  

2 Miekkailijan oikeudesta osallistua ulkomailla kansainvälisten miekkailuliittojen 
arvokilpailuihin päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus. 

k.65 Kutsut Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin kilpailuihin lähetetään Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kautta. 

Matkajärjestelyt 

k.66 1  Suomen arvokilpailujoukkueen (EM, MM) tai liiton koordinoiman maajoukkuetoiminnan 
matkajärjestelyt hoidetaan liiton toimiston kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Liitto 
osallistuu vain niiden urheilijoiden tukemiseen, joiden matkajärjestelyt on toteutettu 
liiton kautta. Muunlainen menettely on mahdollista yksittäistapauksissa ja erikseen 
toiminnanjohtajan kanssa näin sovittaessa. 

2 Yksittäinen miekkailija tai valmentaja ei ole oikeutettu ilman toiminnanjohtajan 
suostumusta varaamaan matkoja tai majoitusta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
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nimissä, vaikka hänet olisi valittu Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kustantamalle 
matkalle. 

k.67  1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämillä matkoilla Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliitto korvaa miekkailijoiden todelliset matkakulut Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton hallituksen määräämän summan ylärajaan saakka. Matkakulut korvataan 
tositteita vastaan. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton matkajärjestely kattaa matkat ja 
asumisen. 

2 Ellei henkilölle ole myönnetty kiinteätä summaa matka-avustuksena, jäävät ruoka ja 
paikallisliikenteen maksut (raitiovaunu, metro, bussi, taksi jne.) hänen itsensä 
maksettaviksi. Järjestäjän tarjoamasta ruoasta tai kuljetuksista pyritään tiedottamaan 
ennen matkaa. 

3 Jos henkilö haluaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämällä matkalla 
henkilökohtaisista syistä erikoisjärjestelyt matkustusaikatauluun tai muihin matkaa 
koskeviin seikkoihin, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ei korvaa näistä järjestelyistä 
mahdollisesti aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. 

4 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto tiedottaa kilpailumatkalle valitut joukkueet sekä 
maksuperusteet viimeistään kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Jos joidenkin henkilöiden 
kesken joudutaan vielä tekemään valintoja tämän määräajan jälkeen, ilmoitetaan ko. 
henkilöille kriteerit, joilla valinta tehdään. 

k.68 1 Edustustehtävästä (PM, EM, MM, O tai niihin valmistava leiri) kieltäytyvällä urheilijalla 
tulee olla lääkärintodistus tai todistettava erittäin painava henkilökohtainen syy. 

2 Miekkailijaa ei voida vaatia osallistumaan kilpailuun tai leirille omalla kustannuksellaan. 
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LIITE 1: KATSASTUSKILPAILUJÄRJESTELMÄ 
 
Katsastuskilpailuja käytetään tilanteessa, jossa mestaruuskilpailujen osallistujamäärää on 
rajoitettava. 
 

1. Katsastuskilpailujen käyttämisestä päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus. 
 

2. Katsastuskilpailu voidaan järjestää millä tahansa näissä kilpailumääräyksissä mainitulla 
järjestelmällä. Kilpailua järjestettäessä on otettava huomioon, että: 
 

● 32 parhaan sijoitus on kyettävä saamaan selville; 
● Kilpailukauden ensimmäisen katsastuskilpailun alkuranking otetaan edellisen 

kauden rankinglistan mukaan ja sitä seuraavien taas edellisten 
katsastuskilpailujen määräämän paremmuusjärjestyksen perusteella. 

● Yksittäisessä kilpailussa annetaan voittajalle 17 pistettä ja seuraaville 
käänteisjärjestyksessä 16 - 2 pistettä. Kaikki kilpailijat sijaluvuilla 17-32 
saavat yhden pisteen. 

● Kahden miekkailijan ollessa tasatilanteessa ratkaisee keskinäisen 
paremmuuden paras yksittäinen kilpailutulos, sitten seuraavaksi paras jne. 

 
Osallistumisoikeus määräytyy katsastuskilpailujen perusteella. 

 
3. Osallistumisoikeus Suomen mestaruuskilpailuihin ratkaistaan katsastuskilpailuissa 

saavutetun pistemäärän perusteella. 
 

4. Katsastuskilpailujen jälkeen järjestettävään Suomen mestaruuskilpailuun ottaa osaa 
enintään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen päättämä määrä katsastuspisteiden 
perusteella parhaita miekkailijoita, jotka luokitellaan katsastuskilpailujen perusteella laaditun 
rankinglistan mukaan. 
 

5. Perustellusta syystä ja miekkailuseuran esityksestä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
hallitus voi hyväksyä Suomen Mestaruuskilpailuun henkilön, jolla ei ole tarvittavaa 
rankingpistemäärää. Kilpailijoiden kokonaismäärä ei tällöinkään saa kuitenkaan ylittää ennalta 
päätettyä määrää. 
 

6. Edellisen vuoden Suomen mestari on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan myös ilman 
tarvittavia rankingpisteitä. 
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LIITE 2: VIRALLISEN LUOKITUKSEN LASKENTAMALLIT JA KERTOIMET 

Kriteerit kansalliselle A-kilpailulle: 

● Vähintään 25 osallistujaa 
● Kilpailujärjestelmä: 1 tai 2 eräkierrosta ja uloslyönti 
● Myönnetty kilpailukalenteriin A-kilpailuna 

Kertoimet: 

Neljä (4) parasta lasketaan 

Kategoria Kerroin 

Kansallinen kisa B-kategoria 1 

Kansallinen kisa A-kategoria 1,5 

SM-kisa 2 

  

Kaksi (2) parasta lasketaan  

Kategoria Kerroin 

PM, Sat, U23, FIE-A MC  1 

MC GP  1,5 x FIE-A 

EM / MM 2,0 x FIE-A 

 

Pistetaulukko: 

 <13 13-24 25-48 49-96 97-192 193> PM/Sat FIE-A 

1 16 24 32 48 56 64 48 320 

2 10 20 26 36 45 52 36 260 

3 8 16 22 32 40 44 32 200 

4 6 10 20 30 35 40 30 200 

5-8 2 8 16 24 28 32 24 140 

9-12 1 4 10 18 18 24 18 80 

13-16  2 8 16 18 24 16 80 

17-24  1 4 10 16 20 10 40 

25-32   2 8 16 20 8 40 

33-48   1 4 10 12 4 20 
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49-64    2 8 10 2 20 

65-96    1 4 6 1 10 

97-128     2 4 1 5 

129-192     1 2 1 1 

193-256      1 1 1 

256-      1 1 1 

 
 
 
 

 

Veteraanisarjojen rankingin muodostaminen: 

Muista ikäluokkaperusteisista rankingeista poiketen veteraanien rankingissa yhdistetään 
040-070-ikäsarjat. Veteraanien ranking muodostetaan kilpailumääräysten kohdan 59.1. mukaisesti:  

- eri rankingit aselajeille sekä miehille ja naisille 
- veteraanien ranking on kiertävä 
- miekkailijan pisteisiin lasketaan neljä pisteiltään parasta kansallista kilpailua ja kaksi 

pisteiltään parasta kansainvälistä kilpailua. 

 

Veteraanisarjojen yhteinen ranking lasketaan seuraavista kisoista: 

1) kaikki SM5L-kilpailukalenterissa olevat viralliset kansalliset kilpailut (mahdollisia sekasarjoja 
ei lasketa mukaan): 

1.1) veteraanien SM-kilpailut 

1.2) yleisen sarjan SM-kilpailut 

1.3) yleisen sarjan Suomen Cup-kilpailut 

1.4) yleisen sarjan kansalliset kilpailut 

1.5) veteraanien kansalliset kilpailut 

2) viralliset kansainväliset veteraanikilpailut (vetPM/vetEM/vetMM)  
3) veteraanien rankingiin lasketaan mukaan vain ne kilpailut ja sarjat joissa on vähintään 

kuusi kilpailijaa. 

 
Kilpailu merkitään rankingiin niin kuin se on toteutunut. Esimerkiksi veteraanien SM voi toteutua 
sarjana O40  ja yhdistettynä sarjana O50-O70. Tällöin ranking-pisteet muodostetaan sillä 
sijoituksella ja niillä pisteillä, jotka miekkailija on saavuttanut sarjassa johon hän otti osaa. 

Tulokset pisteytetään seuraavasti: 
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Pistetaulukko 101 Veteraanien EM ja Veteraanien MM 
Pistetaulukko 102 Veteraanien PM 
Pistetaulukko 103 Veteraanien SM, SM ja Suomen Cup 
Pistetaulukko 104 Muut kansalliset veteraanikilpailut  
Pistetaulukko 105 Muut kansalliset kilpailut  

 

  
Veteraanien MM 
Veteraanien EM Veteraanien PM 

 
Veteraanien SM 
SM 
Suomen Cup 

Muut kansalliset 
veteraanikilpailut 

Muut kansalliset 
kilpailut 

  101 102 103 104  105 
        

1 300 100 100 70  50 

2 260  90 80 50 40 

3 210 70 60 40 30 

           

5-8 160 60 40 30 20 

9-16 120  40 20 10 10 

17-24   70 30 10 5 5 

25-32 60 20 10 5 5 

 33-48  30 10  5 1 1 

49-64 20  5 5 1 1 

65-96  10  5 1 1 1 

97-128 5 5 1 1 1 

129-500 5 5 1 1 1 

 

Yhteisen rankingin käyttö veteraanikilpailuissa  

Yhteisestä rankingista poimitaan henkilökohtaisten kilpailujen alkueriä varten eri ikäsarjojen O40-, 
O50-, O60- ja O70-rankingit, poiminta tehdään sen mukaan mitkä sarjat kilpailussa on 
toteutumassa. Esim. ikäsarjan O40 toteutuessa poimitaan yhteisestä rankingista O40-ikäiset ja 
vastaavasti ikäsarjoja yhdistettäessä poimitaan esim. toteutuvaan O50-O60-sarjaan O50- ja 
O60-ikäiset.  

 

Joukkuekilpailun eräjakoa varten tehdään yhteisestä rankingista poiminta sen mukaan mitä seuroja 
ja miekkailijoita kilpailuun ja joukkueisiin on ilmoitettu mukaan. 
 

Yhteisen veteraanien rankingin käyttöönotto 

Uusi veteraanien ranking otetaan käyttöön kilpailukaudella 2018-2019. 

Veteraanien ranking uudistetaan samalla tavalla kaikkien aselajien osalta: kalpa, floretti, säilä. 
Kilpailujen pistetaulukot päivitetään takautuvasti. 
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Selvyyden vuoksi esimerkiksi kalvan osalta kiertävään rankingiin päivitettäviä kilpailuja tulisi 
olemaan 12: 2017 30th European  Championships Veterans, Nils Sjöblom Memorial, 2017 21th 
World Championships Veterans, YM Juhlakisa, Veteraanien Suomen Mestaruus, Torni-Turnaus, 
Levi Open, Kalpamaraton, Nordic Veterans Championships 2018, Kerttula Memorial, Suomen 
Mestaruus ja Oulun Kesäkisat. 
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LIITE 3: VARUSTEMÄÄRÄYKSET 

 
Suomen Miekkailu- ja 5 otteluliiton miekkailun varustemääräykset Suomessa 
 

  Takki Housut Plastron Maski Kalpa Floretti Säilä 

FIE 800 N, FIE 800 N, FIE 800 N, FIE 1600 N, FIE *) FIE-terä FIE-terä S2000 terä 

Seniorit 800 N, FIE 800 N, FIE 800 N, FIE 1600 N, FIE *) normaali normaali S2000 terä 

Alle 20v 800 N, FIE 800 N, FIE 800 N, FIE 1600 N, FIE *) normaali normaali S2000 terä 

Alle 17v 800 N, FIE 800 N, FIE 800 N, FIE 1600 N, FIE *) normaali normaali S2000 terä 

Alle 15v Minimi 350 N Minimi 350 N 800 N, FIE Minimi 350 N normaali normaali S2000 terä 

Alle 13v Minimi 350 N Minimi 350 N 800 N, FIE Minimi 350 N minikalpa **) minifloretti minisäilä 

Alle 11v Minimi 350 N Minimi 350 N 800 N, FIE Minimi 350 N minikalpa **) minifloretti minisäilä 

Alle 9v Minimi 350 N Minimi 350 N 800 N, FIE Minimi 350 N minikalpa **) minifloretti minisäilä 

 
Kaikkien varusteiden on oltava ehjät, mukaan lukien hanskan. Hanskassa ei saa olla aukkoa vartalojohdon 
läpivientiä varten (m.25.6) 
 
Naisilla rintasuoja on pakollinen varuste kaikilla aseilla ja vapaaehtoinen miehille. Florettimiekkailussa rintasuojan 
on sijaittava plastronin alla ja rintasuojan on oltava pehmustettu (m.25.4 c) ***) 
 
Maskissa on oltava kaksoiskiinnitys (m.25.7). Kierteinen maskijohto on kielletty (m.27.3) 
 
Huom. Carmimarin vanhemmissa housumalleissa 7,5 cm leveä elastinen vyötärönauha ei ole suojaavaa (800N) 
materiaalia (vrt. m.25.3.c). Mikäli vyötärönauhaa ei ole vaihdettu suojaavasta materiaalista valmistettuun, sitä tulee 
täydentää 12 cm leveällä suojaavalla (800N) vyöllä. Suojaavaa vyötä tulee pitää housujen alla. 
 
FIE:n ja EFC:n alaisissa kilpailuissa:  
Hanskan oltava FIE:n määräysten mukainen.  
Säilällä FIE:n kiinteällä hyväksymismerkinnällä varustettu hanska (Material rules m.33).  
 
Luettelo FIE:n hyväksymistä varusteista löytyy FIE:n virallisilta sivuilta (http://fie.org/fie/documents/equipment) 
Huom. ns. FIE N-terät eivät enää ole hyväksyttyjä FIE:n virallisissa kilpailuissa. 
 
*) Kaudesta 2018/2019 alkaen maskin (m.25.7.f) 
-metallista kieltä täydentävän hihnan on oltava yhtenäistä materiaalia jonka vetolujuus on vähintään 750 N/cm. 
- metallisen kielen sijasta käytettävän ylemmän hihnakiinnityksen on perustuttava kolmipistetukeen ja tätä on 
täydennettävä alempana sijaitsevalla magneettisesti kiinnitetyllä hihnalla. 

**) Terän max pituus 83 cm 
***) Kotimaisissa kisoissa pehmustetun rintasuojan käyttö pakollista kauden 2019/2020 alusta alle 17-sarjassa ja 
tätä vanhemmissa sarjoissa. 
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________________________________________________________________________________ 

Miekkailun kilpailumääräykset versio 1.1/ 2019 25 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry 



 

 
LIITE 4: MIEKKAILUN NUORTEN MASTERS -KILPAILUSARJAN KILPAILUSÄÄNNÖT   
 

Masters-sarja koostuu kansainvälisistä miekkailutapahtumista kaiken tasoisille juniorimiekkailijoille. Kauden 
lopussa sarjan huipentumana on finaalitapahtuma U17- ja U20- ikäsarjojen Masters-rankingissa neljälle 
korkeimmalle sijoitetulle miekkailijalle. Muissa ikäsarjoissa palkitaan kauden päätöskilpailun yhteydessä 
Masters-rankingissa korkeimmalla olevat miekkailijat.  

Masters-osakilpailuihin, muihin kuin SM-kilpailuihin, toivotaan kansainvälisiä osallistujia ja järjestäviä seuroja 
kehotetaan laatimaan englanninkieliset kutsut, jotka lähetetään ajoissa lähimaihin. 

Ikäluokat: Miekkailtavat ikäluokat ovat: alle 11v, 13v, 15 v,  17v ja 20v.  Alle 11v ja 13v sarjoissa tytöt ja 
pojat miekkailevat samassa kilpailussa. Vanhemmissa ikäluokissa tyttöjen ja poikien kilpailut ovat erikseen. 

Alle 11 v sarjoissa miekkaileva miekkailija saa osallistua oman ikäluokkaansa kilpailuun sekä seuraavaksi 
vanhempaan ikäluokkaan, mutta ei tätä vanhempien ikäluokkien kilpailuun. Esim. alle 11v miekkailija ei voi 
osallistua alle 15 v kilpailuun. Eri ikäluokkiin saa osallistua miekkailija joka sarjan päättymisvuonna 
tammikuun 1. pnä ei ole täyttänyt 20v, 17v, 15v jne. 

Varustemääräykset: Masters-osakilpailuissa on voimassa Miekkailu- ja 5-otteluliiton voimassaolevat 
varustemääräykset. 

Osakilpailut: Kauden aikana (syyskuu-huhtikuu) järjestetään vähintään neljä (4) osakilpailua jokaiselle 
ikäluokalle. Yksi osakilpailu on samalla kadeteille ja junioreille SM-kilpailu. 

Finaali: Finaalitapahtumat miekkaillaan toukokuussa.  

U17- ja U20-finaaleihin kutsutaan kilpailusarjan Masters-rankingin perusteella neljä (4) parasta miekkailijaa 
jokaisesta ikäluokasta. Arviointi tehdään kauden päätöskilpailun jälkeen. Tasapisteissä ratkaisee suurin 
yksittäisessä Masters-osakilpailussa saatu pistemäärä, sitten toiseksi suurin jne. Mikäli kaikki pisteet ovat 
tasan, miekkailijoiden keskinäinen paremmuus ratkeaa sillä, kumman suurin osakilpailussa saama 
pistemäärä on uudempi (sitten toiseksi suurin jne.). Mikäli joku näistä neljästä kutsutusta finaalimiekkailijasta 
on estynyt saapumasta paikalle, siirtyy vuoro rankingissa seuraavalla miekkailijalle. 

Mikäli miekkailija (myös kansainvälinen miekkailija) on osakilpailujen perusteella oikeutettu osallistumaan 
useaan eri finaalisarjaan, on hänen valittava missä sarjassa hän miekkailee finaalissa. Mikäli joku finaalin 
kutsutusta neljästä miekkailijasta on estynyt osallistumasta finaalitapahtumaan tai valitsee osallistuvansa 
toiseen sarjaan, siirtyy vuoro Masters-rankingissa seuraavalla miekkailijalle. 

Muiden sarjojen finaalina toimii kauden päätöskilpailu, jonka päätteeksi palkitaan kauden päättyessä 
kussakin ikäluokassa Masters-rankingissa korkeimmalla olevat miekkailijat. Arviointi tehdään kauden 
päätöskilpailun jälkeen. Tasapisteissä ratkaisee suurin yksittäisessä Masters-osakilpailussa saatu 
pistemäärä, sitten toiseksi suurin jne. Mikäli kaikki pisteet ovat tasan, miekkailijoiden keskinäinen 
paremmuus ratkeaa sillä, kumman suurin osakilpailussa saama pistemäärä on uudempi (sitten toiseksi 
suurin jne.). 

Pisteytys: Masters osakilpailuista saa Masters-pisteitä seuraavasti:  

Kilpailujärjestelmät C ja D 
Suora uloslyönti 

Kilpailujärjestelmät A, B ja E 
Kaikki sijat otellaan 
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1. sija 24p 32p 
2. sija 20p 28p 
3-4. sija 17p 24p 
5-8. sija 13p18p 
9-12. sija 10p12p  
13-16. sija  8p  8p 
17-24. sija  6p  4p 
25-32. sija  5p  3p 

33-48. sija  3p  2p 

49-64. sija  2p 2p 

65. sija ->  1p 1p 

1. sija 32p 
2. sija 28p 
3. sija 24p 
4. sija 22p 
5. sija                18p 
6. sija                17p 
7. sija                16p 
8. sija                15p 
9. sija 12p 
10. sija              11p 
11. sija              10p 
12. sija              9p 
13. sija              8p 
14. sija              7p 
15. sija  6p 
16. sija              5p  
17-24. sija  4p 
25-32. sija  3p 

33-64. sija  2p 

65. sija ->  1p 

 

 
Minijunioreiden kauden päätöskilpailusta saa kussakin sarjassa kaksinkertaiset pisteet. 

Liitto ylläpitää kiertävää Masters-rankingia, johon lasketaan mukaan kullekin miekkailijalle sarjan kilpailujen 
lukumäärä kahdella vähennettynä, kuitenkin vähintään kolme suurinta Masters osakilpailussa saatua 
pistemäärää.  

 
Kilpailujärjestelmät:  
Masters-osakilpailuissa on tavoitteena pitää kaikki miekkailijat mukana koko kilpailun ajan, mikäli se vain on 
kilpailun järjestäjälle mahdollista, häviämisen ja voittamisen vaikuttamista kilpailun pituuteen tulee pyrkiä 
välttämään mikäli mahdollista.  Ikäluokkakohtaisesti voidaan käyttää yhtä seuraavista kilpailujärjestelmistä: 

A) Osakilpailu miekkaillaan yhtenä eräkierroksena, jossa kaikki miekkalijat ottelevat toisiaan vastaan. 
Uloslyöntiä ei oteta. Tätä järjestelmää voidaaan käyttää vain jos miekkailijoita on kymmenen tai enemmän. 
Tarvittaessa uusitaan voitosta. 

B) Osakilpailussa miekkaillaan yksi alkueräkierros 7 tai 6 miekkailijan erillä (poikkeustapauksissa 8 tai 5 
miekkailijan erillä). Jos sarjassa on 9 miekkailijaa tai vähemmän kaikki kilpailijat kohtaavat toisensa 
alkuerässä. Alkueräkierrosten jälkeen seuraa uloslyöntikilpailu johon kaikki miekkailijat jatkavat. 
Uloslyöntikilpailussa otellaan jokainen sija.  

C) Osakilpailussa miekkaillaan kaksi (2) alkueräkierrosta 7 ja 6 miekkailijan erillä (poikkeustapauksissa 8 tai 5 
miekkailijan erillä). Jos sarjassa on 9 miekkailijaa tai vähemmän kaikki kilpailijat kohtaavat toisensa 
alkuerässä. Alkueräkierrosten jälkeen seuraa suora uloslyöntikilpailu johon kaikki miekkailijat jatkavat. 

D) Osakilpailuissa miekkaillaan yksi (1) alkueräkierros 7 ja 6 miekkailijan erillä (poikkeustapauksissa 8 tai 5 
miekkailijan erillä). Jos sarjassa on 9 miekkailijaa tai vähemmän kaikki miekkailijat kohtaavat toisensa 
alkuerässä. Alkuerän jälkeen seuraa suora uloslyöntikilpailu, johon kaikki miekkailijat jatkavat.  
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E) Muu kilpailunjärjestäjän valitsema miekkailijoita tasapuolisesti kohteleva järjestelmä, joka täyttää seuraavat 
ehdot: Kaikki miekkailijat jatkavat alkukierrokselta ja kaikille miekkailijoille tulee suunnilleen sama määrä 
otteluita kilpailun kuluessa. 

Alle 11v ja 13v sarjoissa miekkaillaan kilpailujärjestelmän näin edellyttäessä 10-piston uloslyöntiottelut 
(2x3min), muissa sarjoissa 15-piston ottelut.  

SM-kilpailuissa noudatetaan kuitenkin SM-kilpailuja koskevia kilpailumääräyksiä sillä erotuksella, että 
alkukierroksen jälkeen kaikki pääsevät uloslyöntiotteluihin.  

Kilpailunjärjestäjillä on velvollisuus laatia osakilpailun aikataulu siten, että peräkkäisten ikäluokkien kilpailut 
ovat eri päivinä. Osallistumisen ei-peräkkäisten ikäluokkien (esimerkiksi U15-sarjaan ja U20-sarjaan) 
kilpailuun ei tarvitse olla aikataulullisesti mahdollista.  

Toukokuun finaalitapahtuma U17- ja U20-vuotiaille miekkaillaan suorana uloslyöntikilpailuna, johon kutsutaan 
kunkin sarjan 4 parasta miekkailijaa. 

Osakilpailujen alkurankkaus: Osakilpailujen alkurankkaus tehdään kyseisen sarjan Masters-rankingin 
perusteella (sis. myös ulkomaalaiset osallistujat). SM-kilpailuissa käytetään kansallista rankingia. 

Osallistumismaksut: Osanottomaksu kaikissa ikäsarjoissa sisältää liiton perimät maksut 
(kilpailumaksun/kisastartti sekä Masters finaalimaksun/kisastartti). Liiton maksut peritään myös kansainvälisiä 
osanottajilta. Liitto laskuttaa järjestävää seuraa perittyjen maksujen osalta. Liiton syyskokous vahvistaa liiton 
perimien maksujen suuruuden. U17- ja U20-ikäluokkien finaali on osanottajille maksuton. 

Liiton mainosmateriaali: Liitolla on oikeus tuoda yhteistyökumppaneidensa mainosmateriaalia Masters 
osakilpailuihin. Yksityiskohdista sovitaan aina etukäteen järjestäjien kanssa. 
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LIITE 5: SUOMEN CUP -KILPAILUSARJAN KILPAILUSÄÄNNÖT   
 
Suomen Cup -kilpailusarja koostuu kansainvälisistä kilpailutapahtumista naisten ja miesten kalvalla, floretilla 
sekä säilällä. Kauden lopussa sarjan huipentumana on finaalitapahtuma sarjojen neljälle parhaalle 
miekkailijalle. Suomen Cup-osakilpailuihin toivotaan kansainvälisiä osallistujia ja järjestäviä seuroja 
kehotetaan laatimaan englanninkieliset kutsut, jotka lähetetään ajoissa lähimaihin.  

Sarjan osakilpailut ja finaalitapahtuma määritellään kausikohtaisesti. 

Finaaliin kutsutaan kilpailusarjan pisteiden perusteella 4 parasta miekkailijaa jokaisesta sarjasta. 
Kansainväliset miekkailijat ovat oikeutettuja osallistumaan finaalitapahtumaan mikäli ovat pisteiden valossa 
siihen oikeutettuja. Mikäli joku finaalin kutsutusta neljästä miekkailijasta on estynyt osallistumasta 
finaalitapahtumaan, siirtyy vuoro Suomen Cup -rankingissa seuraavalla miekkailijalle.  

Suomen Cup -pisteytys: Suomen Cup -osakilpailuista saa Suomen Cup -pisteitä seuraavasti: 

1. sija 24p 
2. sija 20p 
3. sija 17p 
5.-8. sijat 13p 
9.-12. sijat 10p 
13.-16. sijat 8p 
17.-24. sijat 6p 
25.-32. sijat 5p 
33.-48. sijat 3p 
49.-64. sijat 2p 
65.-> sijat 1p 
 
SM5L ylläpitää erillistä Suomen Cup -rankingia, johon lasketaan mukaan kullekin miekkailijalle kolme (3) 
suurinta Suomen Cup -osakilpailussa saatua pistemäärää. Toukokuussa järjestettävään finaaliin kutsutaan 
Suomen Cup -rankingin perusteella neljä (4) parasta miekkailijaa. Tasapisteissä ratkaisee suurin yksittäisessä 
Suomen Cup -osakilpailussa saatu pistemäärä, sitten toiseksi suurin jne. Mikäli kaikki pisteet ovat tasan, 
miekkailijoiden keskinäinen paremmuus ratkeaa sillä, kumman suurin osakilpailussa saama pistemäärä on 
uudempi (sitten toiseksi suurin jne.). Mikäli joku näistä neljästä kutsutusta finaalimiekkailijasta on estynyt 
saapumasta paikalle, siirtyy vuoro rankingissa seuraavalla miekkailijalle.  

Kilpailujärjestelmä: Osakilpailuissa miekkaillaan yksi (1) alkueräkierros sekä suora uloslyöntikilpailu. 
Kuitenkin, jos sarjassa on miekkailijoita 9 tai vähemmän, kaikki kilpailijat kohtaavat toisensa erämuotoisessa 
kilpailussa, jonka jälkeen seuraa uloslyöntikilpailu. Finaalitapahtuma miekkaillaan suorana uloslyöntikilpailuna. 

Osakilpailujen alkurankkaus: Osakilpailujen alkurankkaus tehdään kansallisen rankingin perusteella. 
Ulkomaalaisten miekkailijoiden alkurankkaus tehdään FIE:n seniorirankingin perusteella.  

Osallistumismaksut: Osanottomaksu sisältää liiton perimät maksut (kilpailumaksun sekä Suomen Cup 
-finaalimaksun). Liiton maksut peritään myös kansainvälisiltä osanottajilta. Liitto laskuttaa järjestävää seuraa 
perittyjen maksujen osalta. Liiton syyskokous vahvistaa liiton perimien maksujen suuruuden. Finaali on 
osanottajille maksuton 

Liiton mainosmateriaali: Liitolla on oikeus tuoda yhteistyökumppaneidensa mainosmateriaalia Suomen Cup 
-osakilpailuihin. Yksityiskohdista sovitaan aina etukäteen järjestäjien kanssa. 
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LIITE 6: TUOMARIKUSTANNUSTEN JAKO KANSAINVÄLISISSÄ KILPAILUISSA 
 
Mikäli kilpailussa on maakohtainen tuomarivelvoite ja miekkailijoiden määrä ylittää 
tuomarivelvoitteen toimitaan seuraavasti: 

● Kansainvälisen kilpailun mahdollinen velvoitetuomarikustannus tai sanktiomaksu 
puuttuvasta velvoitetuomarista jaetaan kaikkien kyseiseen kilpailuun osallistuvien 
miekkailijoiden kesken. Mikäli liitto osallistuu tuomarikustannuksiin, laskutetaan 
miekkailijoiden osuus seuroilta (esim. CC-kilpailut ja PM-kilpailut) 

● Yllä mainittu periaate pätee kaikkiin muihin kv. kilpailuihin paitsi FIE:n alaisiin U20 MC ja 
U20 joukkue-MC-kilpailuihin sekä senioreiden sat.MC-kilpailuhin. Näiden osalta 
noudatetaan alla olevaa käytäntöä 

● Huom! Mikäli miekkailijat ilmoittavat itsensä myöhässä aiheuttaen tuomarivelvoitteen, he 
kustantavat tuomarin kilpailupaikalle tai maksavat sakon kilpailun järjestäjälle. 
 

Tuomarikustannukset FIE:n alaisissa miekkailukilpailuissa (U20 MC, U20 joukkue  MC, sat. MC): 
 

● FIE:n alaisissa U20 MC/U20 joukkue MC/sat. MC-kilpailuissa tuomarivelvoite syntyy, kun 
miekkailijoita on enemmän kuin neljä per kilpailulaji.  

● Mikäli miekkailijoita osallistuu 10-12, tarvitaan kaksi velvoitetuomaria.  
● Joukkueen osalta tuomarivelvoite on yksi tuomari.  
● FIE:n määräämä sanktio tuomarin puuttumisesta on 1000 €.  
● Mahdolliset tuomarikustannukset jaetaan tasan kaikkien osallistuvien miekkailijoiden 

kesken. 
 

Kalvan arvokisavalintakilpailujen tuomarimaksu 70 euroa/henkilökohtainen kisastartti peritään 
kaikilta osallistujilta. 
 
Sopimusaseissa (floretti, säilä) ei ole valintakilpailuja vaan ne hoidetaan hoidetaan 
pääsääntöisesti yllä kuvatun mukaisesti. 
 
Miekkailija ei ilmoittautumisen yhteydessä vielä sitoudu ”epämääräiseen” tuomarimaksuun, 
ilmoittautumisajan umpeuduttua tilanne selvitetään ja sovitaan tapauskohtaisesti kilpailuun 
ilmoittautuneiden kanssa. 
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LIITE 7: ERITYISTÄ JOUKKUEOTTELUSTA 
 
Miekkailijan vaihtaminen toiseen joukkueottelussa 
 
FIE Organisation Rules / Dec 2017  (o.99.5 - o.99.7) 
 
99.5 a) Joukkueottelussa miekkailija voidaan vaihtaa varamiekkailijaan joukkueen kapteenin 
pyynnöstä. Vaihto voidaan tehdä vain yksittäisen osuuden loputtua. 
Vaihdettu miekkailija voi palata takaisin miekkailemaan, mutta hän voi korvata vain saman 
henkilön, joka jatkoi miekkailua hänen sijallaan. Miekkailijan vaihtaminen toisen kerran ei ole 
sallittu kohdan o.99.6 perusteella tehdyssä vaihdossa. Lisävaihtoja ei voi tehdä. 
 
Ilmoitus miekkailijan vaihdosta on tehtävä viimeistään ennen vaihtoa edeltävän osuuden alkua. 
Tuomari ilmoittaa vaihdosta vastapuolen joukkueen kapteenille. 
 
99.5.b) Jos loukkaantuminen tapahtuu vaihdosta ilmoittamisen jälkeen, ilmoitetun vaihdon voi 
perua. 
 
99.5 c) Jos vastapuolen joukkue pyytää vaihtoa tuomarin ilmoituksen jälkeen, oman joukkueen 
vaihto voidaan perua. 
  
99.6 a) Jos miekkailija joutuu keskeyttämään ottelun ja kilpailun lääkintävastaava vahvistaa tämän, 
joukkueen kapteeni voi pyytää varamiekkailijaa jatkamaan ottelua. Osuus jatkuu loukkaantumista 
edeltävästä pistetilanteesta. 
99.6 b) Miekkailija, joka on keskeyttänyt ottelun lääketieteellisestä syystä ja korvattu 
varamiekkailijalla, ei voi palata takaisin miekkailemaan samassa ottelussa. 

 
99.7 Jos sekä miekkailija että varamiekkailija joutuvat keskeyttämään tai jos kyseisen joukkueen 
kuka tahansa miekkailija suljetaan kilpailusta, joukkue on hävinnyt ottelun (vrt, t.124.3.b, t.170) 
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