
 
 

MINIZORROJEN KEVÄTKISAN 
KILPAILUKUTSU  
 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
toimintakalenterin mukaisesti järjestämme 
minijunioreille tarkoitetut kalpamiekkailukilpailut 
lauantaina 18.5.2019 ja sunnuntaina 19.5.2019. 
Lauantaina otellaan sekasarjat (tytöt + pojat) alle 9- 
alle 11- ja alle 13-vuotiaille. Sunnuntaina 
järjestämme joukkuekilpailut. Sunnuntaina sarjoja 
yhdistetään tarvittaessa siten, että kaikilla on 
mahdollisuus päästä kisaamaan. 
 
Kilpailupaikka  
Kilpailupaikka on HFM:n Sali Länsi-Pasilassa Helsingissä. Osoitteella Pasilanraitio 10 löytää parhaiten perille. 
Sisäänkäynti on Pasilanraition ja Kyllikinkadun kulmassa. Raitiovaunulinjoilla 2 ja 7 kannattaa tulla pysäkille 
Kyllikinportti, joka sijaitsee suoraan salin vieressä. Pasilan asemalta on noin 10 - 15 min kävelymatka. Omalla 
autolla tulijoille tarjolla on pysäköintihalleja https://pasilanpysakointi.fi/pysakointitilat/p-maistraatti/ ja 
kadunvarsipysäköintiä.  
 
Kilpailun aikataulu  
Lauantai 18.5.2019  

• klo 10.30 alle 9-vuotiaat, sekasarja tytöt ja pojat 

• klo 10.30 alle 13-vuotiaat, sekasarja tytöt ja pojat  

• klo 14.30 alle 11-vuotiaat, sekasarja tytöt ja pojat  
Kilpailupaikalla on ilmoittauduttava viimeistään 30 minuuttia ennen kilpailun alkua.  
 
Sunnuntai 19.5.2019  

• klo 10.30 joukkuekilpailu sekasarjoissa tytöt ja pojat alle 9- , alle 11- ja alle 13-vuotiaat.  
Tarvittaessa useita ikäluokkia yhdistetään samaan sarjaan. Joukkueita voidaan koota myös yli seurarajojen, joten 
ilmoittakaa halukkuudesta osallistua joukkuekilpailuun, vaikka teillä ei olisikaan täyttä 3 miekkailijan joukkuetta.   
Kilpailupaikalla on ilmoittauduttava viimeistään 30 minuuttia ennen kilpailun alkua.  
 
Jos johonkin sarjaan ei tule riittävästi osallistujia, se voidaan yhdistää toisen sarjan kanssa. Lopullinen aikataulu 
ilmoitetaan maanantaina 13.5.2019, kun ilmoittautumiset on saatu.  
 
Kilpailijoilla on oltava voimassa oleva SM5L:n kilpailulisenssi. Jos lisenssi on hankittu niin viime tingassa 
(esimerkiksi Try-out- eli kokeilulisenssi), että tieto lisenssistä ei ole vielä ehtinyt Ophardt-järjestelmään, 
kisapaikalla on esitettävä tosite lisenssimaksusta. Ks. https://www.fencing-
pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/liiton-kilpailu-ja-harrastelisenssit/tilausohje/  
 
Minikalpa on pakollinen kaikissa sarjoissa. Varustemääräykset SM5L:n mukaisesti (https://www.fencing-
pentathlon.fi/site/assets/files/1176/miekkailun_varustemaaraykset_12_2_2019.pdf) eli plastron 800 N on 
pakollinen, takki, housut ja maski 350 N. 
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Ilmoittautuminen  
Ennakkoilmoittautumiset seuroittain Ophardt-järjestelmän kautta viimeistään perjantaina 11.5.2019. Tämän 
jälkeen voi vielä jälki-ilmoittautua sähköpostitse tai henkilökohtaisesti kisapaikalla ennen nimenhuutoa. Jälki-
ilmoittautumisesta perittävä lisämaksu on 5 €. Huomatkaa, että jälki-ilmoittautuminen saattaa vaikuttaa 
velvoitetuomareiden määrään.  
 
Tuomarit  
Seuroja pyydetään nimeämään tuomarit kilpailuorganisaation käyttöön liiton kilpailumääräysten mukaisesti. 
Tuomarit ilmoitetaan samoin Ophardt-järjestelmän kautta viimeistään perjantaina 10.5.2019. Tuomarikokous on 
kumpanakin aamuna klo 10.00. 
 
Osanottomaksu  
Osanottomaksu on 15 € per sarja henkilökohtaisessa kisassa ja 30 € joukkuekilpailussa. Jos kilpailija osallistuu 
lauantaina 2 sarjaan, osallistumismaksu on 15 € + 5 €. Maksu maksetaan käteisellä kilpailupaikalla. (Ota yhteyttä, 
jos seura haluaa maksaa kaikkien osallistujiensa maksut etukäteen tilisiirtona.) 
 
Kilpailun johtaja  
Kilpailun johtajana toimii Laura Pöysti, (laura.poysti@aldanella.com) ja tuomarivastaavana Juhani Pääkkönen 
(juhani.pääkkönen@aldanella.com, p. 0400-508 727. Mahdolliset tiedustelut sähköpostitse sekä kilpailun 
johtajalle että tuomarivastaavalle. Kiireisissä tapauksissa puhelimitse yllä olevaan numeroon. 
 
Kilpailujärjestelmä  
Kilpailun tavoitteena on saada miekkailijoille runsaasti tasaisia otteluita ja onnistumisen iloa. Kun ilmoittautumiset 
on saatu, kilpailujärjestelmästä tiedotetaan maanantaina 13.5. Lopullinen kilpailujärjestelmä saattaa selvitä vasta 
kisapaikalla ilmoittautumisajan jälkeen, kun mahdolliset poisjäännit ja jälki-ilmoittautumiset on saatu selville. 
 
Henkilökohtaisessa kilpailussa saatetaan käyttää esimerkiksi seuraavia kilpailujärjestelmiä: 

• kaksi eräkierrosta, joiden tulokset lasketaan yhteen ja joilla ratkaistaan lopulliset sijoitukset 

• yksi eräkierros ja sen jälkeen suora uloslyönti, 10-pistoa; sijoitusottelut sijoista 1 - 16 

• yksi eräkierros ja sen jälkeen jakautuminen ylempään ja alempaan loppusarjaan; mahdollisesti 
finaaliottelu 

Kilpailujärjestelmä saattaa vaihdella sarjoittain. Lopullinen kilpailujärjestelmä tiedotetaan kisapaikalla. 
 
Joukkuekisassa otellaan 3- tai 4 miekkailijan joukkuein, joissa voi olla sekä tyttöjä että poikia. Joukkuekisassa voi 
olla myös sekajoukkueita, joissa on eri seurojen miekkailijoita. Kaikille joukkuekisaan haluaville pyritään saamaan 
mahdollisuus osallistua, joten joukkueita saatetaan yhdistää vielä kisapaikalla ennen kilpailun alkua. Kannattaa siis 
ilmoittautua joukkuekisaan, vaikka ei saisikaan kokoon täyttä joukkuetta. 
 
Joukkuekilpailussa saatetaan käyttää esimerkiksi seuraavia kilpailujärjestelmiä: 

• Normaali 9 ottelun enintään 45 piston viestimuotoinen joukkuekisa, jossa kaikki ottelevat kaikkia vastaan. 
Mahdollisesti finaali ja/tai sijoitusottelut 3:n ottelun parikisana enintään 15 pistoon. 

• Eräottelu, jossa kaikki ottelevat kaikkia vastaan enintään viiden piston erän. Erän voitosta joukkue saa 
yhden pisteen. Voittaja on joukkue, jolla on 9 ottelun jälkeen eniten pisteitä. Kaikki ottelut otellaan. 
Mahdollisesti finaali ja/tai sijoitusottelut 3:n ottelun 5 piston parikisana, joista ottelun voitosta saa 
pisteen; kaikki ottelut otellaan. 

 
Joukkuekisan muoto päätetään ilmoittautumisten jälkeen. 
 
 
Tervetuloa kisaamaan!  
 
HELSINGIN MIEKKAILIJAT RY 
 

Laura Pöysti   Juhani Pääkkönen 
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