
 

KILPAILUKUTSU 
FLORETIN SM-KILPAILUT 

6.-7.12.2019 
& 

VETERAANIEN SM-KILPAILUT 
7.-8.12.2019 

 
Oulun Miekkailuseura Ry järjestää liiton toimintakalenterin mukaisesti sekä floretin yleisen 
sarjan että veteraanien kaikkien aselajien Suomen Mestaruuskilpailut Rajakylän koululla, 
osoite Ruiskukkatie 4-6, 90580 Oulu. 
 
Floretin SM-kilpailut 
Ohjelmassa ovat sekä henkilökohtaiset että joukkuekilpailut. 
 
Veteraanien SM-kilpailut 
Ohjelmassa ovat kaikkien aselajien sekä henkilökohtaiset että joukkuekilpailut. 
Henkilökohtaiset kilpailut käydään ikäsarjoissa 40-49v, 50-59v, 60-69v ja 70- v.  
Jos ilmoittautuneita johonkin sarjaan on vähemmän kuin kuusi, ikäsarjoja yhdistetään.  
 
Aikataulu (muokattu 3.12.2019) 
Ilmoittautuminen kisapaikalla tulee tehdä viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan alkua.  
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Perjantai 
klo 10.00 floretti miehet yleinen henkilökohtainen 
klo 13.30 floretti naiset yleinen henkilökohtainen 
klo 14.00 (tai kun miesten henkilökohtainen kilpailu on saatu päätökseen) floretti miehet  
 yleinen joukkue 
 
Lauantai 
klo 9.00 kalpa miehet 40v,50v,60v,70v henkilökohtainen 
klo 9.00 floretti naiset yleinen joukkue 
klo 14.00 (tai kun miesten henkilökohtainen kilpailu on saatu päätökseen) kalpa miehet  
 40v, 50v, 60v, 70v joukkue 
klo 14.00 (tai kun naisten henkilökohtainen yleisen sarjan florettikilpailu on saatu  
 päätökseen) floretti naiset 40v, 50v, 60v, 70v henkilökohtainen 
 
Sunnuntai 
Klo 9.00 kalpa naiset 40v, 50v, 60v ,70v henkilökohtainen 
Klo 10.00 säilä miehet 40v, 50v, 60v, 70v henkilökohtainen 
Klo 12.00 (tai kun naisten henkilökohtainen kilpailu on saatu päätökseen) kalpa naiset 40v,  
 50v, 60v, 70v joukkue 
Klo 12.00 floretti miehet 40v, 50v, 60v, 70v henkilökohtainen  
 
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 28.11.2019 klo 24:00 mennessä seuroittain liiton 
Ophardt-järjestelmään. Mahdolliset jälki-ilmoittautumiset ilmoitetaan osoitteeseen 
ilmot@fencing-pentathlon.fi. Jälki-ilmoittautumisesta peritään liiton kilpailumääräysten 
mukainen sanktiomaksu.  
 
Ilmoittautuminen kisapaikalla viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan alkua. 
 
Osallistumismaksu henkilökohtaisissa sarjoissa on 35 euroa ja joukkuekilpailuissa 90 
euroa/joukkue. Osallistumismaksut maksetaan kilpailupaikalla käteisellä tai maksukortilla. 
 
Liitto nimeää SM-kilpailun tuomarit ja maksaa heidän kustannuksensa. Seuroja pyydetään 
esittämään käytettävissä olevat SM-tuomarit liiton kilpailumääräysten mukaisesti. Tuomarit 
ilmoitetaan Ophardt-järjestelmän kautta viimeistään torstaina 29.11.2019 klo 24:00 
mennessä. Määräaikaan mennessä ilmoittamattomasta velvoitetuomarista peritään 150 
euron sanktiomaksu.  
 
Palkintojen jaossa miekkailijoilla on päällä oman seuran edustusasu tai miekkailupuku. 
 
Kilpailupaikkana on Rajakylän yläkoulun iso liikuntasali, jonka sisäänkäynti merkattu 
nuolella alla olevaan kuvaan. Koulu sijaitsee noin 7 km päässä Oulun keskustasta 
pohjoiseen. 

 
 
Kahvio ja lounas 



Kisapaikalla kilpailijoiden ja yleisön käytössä pienimuotoinen kahvila. Tarjolla on myös 
lounas, josta peritään 5 euron maksu. 
 
Majoitus 
Scandicin hotelleista voi tehdä varauksen alennuskoodia FIARB käyttäen. Varaukset tulee 
tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen saapumista ja majoitusvarauksen voi perua klo 
18.00. mennessä tulopäivänä. Huoneita voi varata tarjotulla koodilla hotellin varaustilanteen 
mukaan, hotellilla on oikeus yksipuolisesti sulkea tarjoushinnan saatavuus. 
 
Lisätietoja: Jussi Hiltunen jussi.hiltunen@vtt.fi 040-7795831 


