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Taisteluhaluttomuus käytännössä
● Taisteluhaluttomuus (non-combativité) t.124 (t.170: 1.19)

 
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.

Huom: Jos miekkailija/miekkailijat lopettavat miekkailun esimerkiksi ottelun lopulla (20-10 sek ennen 
erän loppua) HALT ja käsketään jatkaa. MIkäli miekkailijat eivät noudata kehotusta, rangaistaan heitä 
ottelun tottelemattomuudesta (t.112)
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t.124 Taisteluhaluttomuus käytännössä
Periaatteet

Taisteluhaluttomuudesta rangaistaan P-keltaisella, tarvttaessa kahdella P-punaisella sekä 
P-mustalla: 
P-keltainen: varoitus
P-punainen: rangaistuspisto
P-musta: rangaistus joka voi johtaa ottelun häviämiseen ja tämän kautta kilpailun päättymiseen 
miekkailijan/joukkueen  osalta. P-musta kohdistuu aina ensisijaisesti miekkailijaan.

Taisteluhaluttomuuden ilmetessä ottelu keskeytetään ja rangaistuksen kohdistuminen arvioidaan 
kummallekin miekkailijalle/joukkueelle erikseen huomioiden mahdollisesti jo saadut P-kortit.

Huolimatta taisteluhaluttouudesta annetusta P-keltaisesta tai P-punaisesta jakso miekkaillaan 
loppuun. Annetut P-kortit häviävät uloslyönti/joukkueottelun päätyttyä



S
TT

R
 2

01
8

t.124 Taisteluhaluttomuus käytännössä
Periaatteet

Ottelun aikana ilmennyt taisteluhaluttomuus ei poista mahdollisuutta jatkoaikaan normaalin 
otteluajan päättyessä tasatilanteeseen. Taisteluhaluttomuutta ei voi ilmetä uloslyönti- tai 
joukkueottelun jatkoajalla.

Taisteluhaluttomuutta ei myöskään voi ilmetä 14:14 -tilanteessa uloslyöntiottelussa tai 
44:44-tilanteessa joukkueottelussa

Tuomarin on kirjattava nämä P-keltaiset, P-punaiset ja P-mustat kortit erilleen pöytäkirjaan. 
Taisteluhaluttomuudesta annetut rangaistukset eivät ole kumuloituvia muiden annettujen 
rangaistusten kanssa
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t.124 Taisteluhaluttomuus käytännössä
1. Henkilökohtainen kilpailu

Suora uloslyönti
1 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 uudestaan tuomari rankaisee toista tai molempia miekkailijoita P-punaisella kortilla 
seuraavasti:
a) Jos miekkailijat ovat tasapisteissä: tuomari rankaisee molempia miekkailijoita..
b) Jos miekkailijat eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla olevaa miekkailijaa. 

Mikäli rangaistulla miekkailijalla ei ole aikaisempia P-rangaistuksia hän saa P-keltaisen. 
Mikäli rangaistulla miekkailijalla on P-keltainen, hän saa P-punaisen kortin. 
MIkäli rangaistulla miekkailijalla on yksi P-punainen, hän P-punaisen kortin.

Taisteluhaluttomuuden tapahtuessa tilanteessa jossa toisella tai molemmilla miekkailijoilla on kaksi 
P-punaista, häntä tai heitä rangaistaan P-mustalla kortilla.
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t.124 Taisteluhaluttomuus käytännössä
1. Henkilökohtainen kilpailu

Suora uloslyönti

Jos miekkailijat saavat samanaikaisesti P-mustan kortin 

- Voitolla olleen miekkailijan katsotaan voittaneen ottelun
- Jos miekkailijat ovat tasapisteissä, se miekkailija jolla on parempi alkuperäinen ranking voittaa ottelun.
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t.124 Taisteluhaluttomuus käytännössä
2. Joukkuekilpailu

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

a) Jos joukkueet ovat tasapisteissä: tuomari rankaisee kumpaakin joukkuetta  P-keltaisella kortilla.
b) Jos joukkueett eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla olevaa joukkuetta P-keltaisella kortilla.

Taisteluhaluttomuuden ilmetessä uudestaan tuomari rankaisee toista tai molempia joukkueita  P-punaisella kortilla 
seuraavasti:
a) Jos joukkueet ovat tasapisteissä: tuomari rankaisee molempia joukkueita
b) Jos joukkueet  eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla olevaa joukkuetta

Mikäli rangaistulla joukkueella  ei ole aikaisempia P-rangaistuksia he  saavat P-keltaisen. 
Mikäli rangaistulla joukkueella  on P-keltainen, he saavat P-punaisen kortin. 
MIkäli rangaistulla joukkueella  on yksi P-punainen, he saavat P-punaisen kortin.

Mikäli taisteluhaluttomuus tapahtuu tilanteessa jossa toisella tai molemmilla joukkueilal on kaksi P-punaista korttia, rangaistaan 
joukkuetta/joukkueita P-mustalla kortilla. Kortti annetaan sille miekkailijalle joka oli alueella taisteluhaluttomuuden tapahtuessa, 
eikä hän saa enää osallistua tähän joukkueotteluun.
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t.124 Taisteluhaluttomuus käytännössä
2. Joukkuekilpailu

Joukkue, jolle on annettu P-musta kortti, voi käyttää varamiekkailijaansa, jos heillä sellainen on, eikä vaihtoa ole vielä ehditty 
suorittaa joko taktisesta syystä tai loukkaantumisen johdosta. Jos vaihto suoritetaan joukkueelle annetun P-mustan kortin 
jälkeen, muita vaihtoja ei enää voi suorittaa edes loukkantumisen johdosta.

Jos joukkue P-mustan kortin saatuaan ei voi suorittaa vaihtoa (koska varamiekkailijaa ei ole tai hänet on jo aiemmin vaihdettu), 
P-mustan kortin saanut joukkue häviää joukkueottelun.

Jos joukkueet eivät ole tasapisteissä ja saavan P-mustan kortin samanaikaisesti eikä kummallakaan ole varamiekkailijaa, 
voitolla ollut joukkue voittaa joukkueottelun.

Jos joukkueet ovat tasapisteissä ja saavat P-mustan kortin samanaikaisesti eikä kummallakaan ole vamamiekkailijaa,  joukkue, 
jolla on korkeampi alkuperäinen ranking, voittaa joukkueottelun. 


