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KILPAILUKUTSU

JUNIOREIDEN SUURKILPAILUT XXXVII
Sinä 7–20 -vuotias nuori, oletko miekkailija? Tule mukaan perinteiseen Suomen suurimpaan 
juniorimiekkailun huipputapahtumaan. Junioreiden Suurkilpailut XXXVII järjestetään maaliskuun 6.–8. 
päivinä 2020 Espoossa, Opinmäen liikuntahallilla, osoitteessa Lillhemtintie 1, 02250 Espoo (HUOM: uusi 
kilpailupaikka viime vuodesta!).
Junioreiden Suurkilpailut on kaikkien nuorten oma miekkailukilpailu, johon voivat ottaa osaa kaikki 
kalpajuniorit. Kaiken ikäiset ja -tasoiset ovat tervetulleita kisaan, johon kutsumme nuoria miekkailijoita 
myös ulkomailta. Kilpailu kuuluu Miekkailu- ja 5-otteluliiton Masters-sarjaan 2019–2020.

Sarjat

PE 6.3.2020

Sarja Ilmoittautuminen
päättyy/sarja alkaa HUOM!

U9
mixed

  Pojat ja tytöt 9v (s. 20011-13) 17:00 / 17:30 * minikalpa (0/2-terä) pakollinen!

LA 7.3.2020

Sarja Ilmoittautuminen
päättyy/sarja alkaa HUOM!

U13
mixed

   Pojat ja tytöt 13v (s. 2007-10) 8:30 / 9:00 * urheiluhallin ovet avautuvat klo 8:00
* minikalpa (0/2-terä) pakollinen!

U17G   Tytöt 17v (s.2003-2008) 8:30 / 9:00 * urheiluhallin  ovet avautuvat klo 8:00
* kaikki miekkailijat voivat ilmoittautua U20-sarjaan

U17B   Pojat 17v (s.2003-2008) 12:30 / 13:00 * kaikki miekkailijat voivat ilmoittautua U20-sarjaan

08.03.2020

Sarja Ilmoittautuminen
päättyy/sarja alkaa

HUOM!

U11
mixed

   Pojat ja tytöt 11v (s. 2009-12) 08:30 / 09:00 * urheiluhallin  ovet avautuvat klo 8:00
* minikalpa (0/2-terä) pakollinen!

U15G    Tytöt 15v (s. 2005-08) 08:30 / 09:00

U15B    Pojat 15v (s. 2005-08) 08:30 / 09:00

U20G   Tytöt 20v (s. 2000-2008) 14:00 / 14:30

U20B   Pojat  20v (s. 2000-2008) 14:00 / 14:30

   FINAALIT n. klo 19:00
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Kilpailujärjestelmä

Sarjassa U9 otellaan kaksinkertainen alkuerä, minkä tulokset ratkaisevat voittajan ja muut 
sjoitukset.

Sarjoissa U11-U13 miekkaillaan kaksi eräkierrosta. Alkueräkierroksen perusteella 
muodostetaan ryhmitelty toinen eräkierros. Toisella kierroksella kohtaavat 1. erässä 1. 
kierroksen parhaat (5-7 parasta), 2. erässä seuraavat (5-7 miekkailijaa) jne.

Tasatilanteessa (voitot tasan) kahden kierroksen jälkeen voidaan kilpailun voitto ratkaista 
miekkailijoiden kesken seuraavalla eräkierroksella, johon vain tasatilanteessa olevat 
nostetaan.

Sarjoissa U15 miekkaillaan yksi eräkierros ja 16-cupissa kaikki sijat, ml. pronssiottelu. 

Sarjoissa U17 miekkaillaan yksi eräkierros ja 16 cup-uloslyöntiottelut uusinnalla 
(repechage, vasta kahdella tappiolla putoaa).

Sarjoissa U20 miekkaillaan yksi eräkierros ja suorat uloslyöntiottelut (ilman  uusintaa).

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia johtuen eri sarjojen osanottajien lukumäärästä. 

Kaikissa sarjoissa palkitaan 3 parasta (sijat 1.-3., 3-4 miekkailijaa)  

Ilmoittautumiset

Seurojen ilmoittautumiset tehdään Ophardt-Online -kilpailujärjestelmän kautta 
viimeistään pe 28.2.2020. Huom: on ilmoittauduttava kaikkiin niihin sarjoihin, joihin 
aikoo osallistua! Jälki-ilmoittautuminen on mahdollinen. 

Sama miekkailija voi siis ilmoittautua ja osallistua useampaan sarjaan (huom: 
varustemääräykset). U9 voi osallistua omaansa ja U11 sarjaan. U11 voi osallistua omaansa 
ja U13 sarjaan. U13 ja vanhemmat voivat osallistua omaansa ja kaikkiin vanhempiin 
sarjoihin (-U20) (pl. kisan aikataulurajoitteen vuoksi U13 ei voi osallistua U17 sarjaan).

Ilmoittautumismaksut ovat sarjakohtaiset:

 U9-U13 =15 €/sarja,

 U15 = 20 €,

 U17 = 25 €,

 U20 = 30 €.

Tuomarivelvoite ja varustesäännöt

Tuomarivelvoite määräytyy sarjoittain kilpailumääräysten mukaisesti. 
 4-6 miekkailijaa/sarja => 1 tuomari
 yli 7 miekkailijaa/ sarja => 2 tuomaria

Tuomaripuhuttelu pidetään kisakansliassa 15 minuuttia ennen kunkin erän alkua.

Suurkisoissa on mahdollista antaa seuratuomarin käytännön näyttökoe. Ennen kilpailuja 
pidetään keskiviikkona  4.2.2020 klo 17-20 Tuulimäen urheiluhallin kokoustiloissa 
seuratuomareiden teoriakoulutus. Katso lisätetoja ja ilmoittautumiset: 
https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/tuomarikoulutus-espoossa/   
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Varustemääräykset

Varustemääräykset ovat Suomen Miekkailu ja 5-otteluliiton määräysten mukaiset:  
 sarjoissa U9-U13 on minikalpa (0- tai 2-terä) pakollinen
 sarjoissa U9-U11-U15 on plastron 800 N pakollinen
 sarjoissa U17-U20 takki, housut ja plastron 800 N ja maski 1600 N ovat pakollisia

Miekkailijoilla on oltava Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton (tai kansallinen) kilpailulisenssi 
kaudelle 2019-2020.

Lisätietoa ja viimeisimmät kisatiedotteet 
https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/espoon-junioreiden-suurkisat-20/   

Tervetuloa nuorten ykköskilpailuun. 
Vuonna 2019 oli mukana 214 kilpailijaa! 

Miekkailuterveisin kilpailun johtaja
Terho Mustonen

Toivotamme tervetulleiksi kaikki nuoret miekkailijat

kamppailemaan Espoon kansainvälisiin 

Junioreiden Suurkilpailuihin 

6.-8.3.2020!

Kari Lehtinen
Espoon Miekkailijoiden puheenjohtaja

PS. Kilpailupaikalla on hyvin varusteltu puffetti, josta löytyy syötävää ja juotavaa.
PS 2. Kilpailupaikalle on tulossa miekkailuvarustemyyntiä,  varmista varustehankintasi tilaamalla 
tuotteet ajoissa ennakkoon!

 Laureola (Allstar), Henn-Toivo Kivi, sähköposti hrkivi@gmail.com / viim.  20.2.2020
 Oulun Miekkailutarvike (PBT), myynti, sähköposti  myynti@miekkailutarvike.fi

Liitteet: 
1. Tietoa ja kartta kilpailupaikasta / Hotellimajoitusta
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Tietoa ja kartta kilpailupaikasta

Opinmäen  liikuntahalli, Lillhemtintie 1,  02250 Espoo (katso http://great.social/maps5 )

Hotellimajoitusta:  
1. Scandic Espoo, Nihtisillantie 1, 02630 Espoo (4,2 km)
2. Original Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, 02100 Espoo (7,8 km)
3. GLO Hotel Espoo Sello (8,3 km) 
4. Radisson Blu Espoo, Otaranta 2, 02150 Espoo (9,6 km)
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