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Miekkailu

Kilpailutoiminta ja säännöt tuomarin 
näkökulmasta
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Ohjelma

Kauden 2019/2020 alusta voimaan astuvat säännöt

Tulevia sääntömuutoksia 2020/2021

Kilpailutoiminta ja säännöt tuomarin näkökulmasta
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Kauden 2019/2020 alusta voimaan 
astuvat sääntömuutokset

Muutokset mainoksia koskeviin määräyksiin (Code Publicite)

Mikäli liitolla tai miekkailijalla on sponsorisopimus, paikkoja joihin sopimuskumppanin logo voidaan kiinnittää on 
laajennettu:

● Aseettomaan käteen saa nyt korkeintaan kolme logoa, kukin maksimissaan 85 cm2
● Hanskaan kalvosimeen uutena yhden painetun logon korkeintaan 30 cm2 (ei ommeltua tai liimattua)
● Solisluiden kohdalle korkeintaan kaksi logoa, yksi kummallekin puolelle, kummankin suurin sallittu 

pinta-ala 50 cm2
● Miekkailutakin tai sähköliivin/takin kaulukseen korkeintaan yksi logo, suurin sallittu pinta-ala 30 cm2
● Selkään korkeintaan yksi logo (kansalaisuustunnuksen alapuolelle) suurin sallittu pinta-ala 250 cm2

Samalla myös logojen kokonaismäärä on kasvatettu kymmeneen.

Sukkien ja maskin logoja koskevia osuuksia ei muutettu.

Tämä muutos vaikuttaa myös syksyllä 2019 allekirjoitettavaan urheilijasopimuksen.
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Kauden 2019/2020 alusta voimaan 
astuvat sääntömuutokset

Nimi ja kansalaisuustunnukset miekkailuvarusteissa (t.74 - t.75)

Kauden 2019/2020 alusta:

● Takin selässä oleva nimi ja kansalaisuus ovat pakolliset kaikissa FIE:n virallisissa 
kilpailuissa kaikissa vaiheissa.

● Miekkailuvaatteissa olevat kansalaisuustunnukset ovat pakollisia kaikissa FIE:n 
virallisissa kilpailuissa kaikissa vaiheissa.

Näiden puuttuessa miekkailija suljetaan pois kilpailusta. Käytäntö jossa 
henkilökohtaisissa MC-osakilpailuissa miekkailija on voinut otella ilman 
kansalaisuustunnuksia päättyy.
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Tulevia sääntömuutoksia 2020/2021
Kansainvälinen Olympiakomitea on erityisesti kannustanut kansainvälisiä lajiliittoja 

pitämään lajisäännöt stabiileina kaudella ennen olympialaisia.

Tämän johdosta suuria korjausliikkeitä ei ole odotettavissa. Taisteluhaluttomuuden 

(t.124) sääntötekstiä on pakko jollain aikavälillä korjata, mutta sekin jää todennäköisesti 

odottamaan vuoden 2020 FIE-kongressissa.

Floretin (valkoisen valon poistaminen) ja säilän (fleche) testiohjelmien tuloksien 

perusteella tehdään päätöksiä aikaisintaan vuoden 2020 kongressissa.
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Useamman vuoden ajan miekkailun sääntömuutokset ovat pääsääntöisesti ohjanneet 

miekkailua (t.-säännöt) ja kilpailutoimintaa (o.-säännöt) kohti kilpailua joka on kestoltaan 

ennustettava ja jossa voitto ratkaistaan tavalla joka on ymmärrettävä myös lajia 

tuntemattomalle:

- Aikuisten MC/MM-kisat jaettu kahteen päivään

- Medical break lyhennetty (10 min -> 5 min)

- Videotuomaroinnin käyttöä laajennettu + miekkailijan mahdollisuutta kyseenalaistaa 

näkemysasioita rajoitettu

- Taisteluhaluttomuus uudistettu täysin

- Viimeisen 10 sekunnin sisällä jäljellä oleva otteluaika näytetään tarkemmalla tasolla
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Seuraavien tilanteiden tulkinta on tiukentunut

- Tervehtiminen ennen ja jälkeen ottelun, kättely

- Ylimääräiset henkilöt ottelualueella tai “karsinassa”

- Kaikenlaiset mielenilmaukset alueella: ylenmääräinen tuulettaminen, maskin 

heittäminen

Miekkailun halutaan näyttävän edustavalta verrattuna muihin olympialajeihin.

Mikä on kansainvälisen miekkailuliiton pahin painajainen?
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Useampi kisapäivä

Mitä tämä tarkoittaa miekkailijalle:

- Aikuisten MC/MM-kisat jaettu kahteen päivään

- Ensimmäisen päivän tavoite: Mahdollisimman hyvissä asemissa toiseen 

päivään

- Jos et ole maailmanlistan 16:n joukossa, voitko silti olla alkuerien 16 

parhaan joukossa?

- Toisen päivän tavoite: Tee parhaasi
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Videotuomarointi

Mitä tämä tarkoittaa miekkailijalle:

- Videotuomaroinnin käyttöä laajennettu + miekkailijan mahdollisuutta 

kyseenalaistaa näkemysasioita rajoitettu

- Varmista että osaat ja ymmärrät videotuomaroinnin säännöt

- Jos et ymmärrä tuomion perustetta, kysy (lyhyesti ja kohteliaasti)

- Jos tuomarin näkemys tapahtuneesta ei vastaa omaasi ja menetät tämän takia 

pisteitä, koita tehdä jotain muuta

- Näkemysasioista ei kuitenkaan voi valittaa
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Tuomiosta valittaminen 1/3

Jos tuomari tulkitsee sääntöjä väärin/ei tunne sääntöjä, miten toimit:

- Henkilökohtaisessa kilpailussa asiaan puuttuminen on miekkailijan vastuulla 

(valmentajalla tai joukkueen johtajalla ei ole oikeutta käynnistää tätä prosessia)

- Reagoi tilanteeseen välittömästi, jatkamalla ottelua hyväksyt tuomion

- Rauhoitu - Kaikki kiire loppui nyt

- Pysy alueella ja ilmoita haluavasi valittaa tuomiosta (appeal)

- Perustele kantasi, edelleen lyhyesti ja kohteliaasti
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Tuomiosta valittaminen 2/3

Jos tuomari tulkitsee sääntöjä väärin (henkilökohtainen kilpailu)

- Pyydä tuomaria hakemaan paikalle tuomarivalvoja (referee supervisor/referee 

delegate ja jos sellaista ei ole nimetty, kilpailun tekninen johto)

- Selitä asiasi rauhallisesti ja mahdollisimman selkeästi. 

- Muista että valitat vain ja ainoastaan viimeisestä tuomiosta. 

- Kaikkea mitä sitä ennen on tapahtunut ei voi enää valituksella muuttaa.

- Jos valituksesi on perusteltu, tuomarivalvoja ja/tai tekninen johto ohjeistavat tuomaria 

ja tuomio korjataan.

- Jos valituksesi katsotaan perusteettomaksi sinua rankaistaan ensimmäisen ryhmän 

keltaisella kortilla (vrt. T.158, t.162, t.165 ja t.170) 
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Tuomiosta valittaminen 3/3

Jos tuomari tulkitsee sääntöjä väärin (joukkuekilpailu)

- Joukkuekilpailussa kilpailussa asiaan puuttuminen alueella olevan miekkailijan 

tai joukkueen kapteenin velvollisuus

- Joukkueen kapteenilla tarkoitetaan tässä yhteydessä joukkueen 

ilmoittautumisen/eräpöytäkirjan täytön yhteydessä annettua kapteenin nimeä

- Jos kapteenia ei ole kirjattu tuomari yleensä selvittää tämän joukkueiden 

nimenhuudon yhteydessä

- Edelleenkään valmentajalla tai joukkueen johtajalla ei ole tässä yhteydessä 

puheoikeutta ellei heitä ole nimetty myös joukkueen kapteeniksi
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Muutoksia tulkinnassa 2/2

Mitä tämä tarkoittaa miekkailijalle:

- Tiukentunut tulkinta liittyen kaikenlaiseen häröilyyn alueella

- Miekkailijoiden ja valmentajien valmistelua olympialaisia varten

- Vaikka kilpamiekkailijan ura voi olla pitkä, olympialaiset ovat silti verrattain harvoin 

- Valtaosan valmentajista palkka / sopimus on sidoksissa urheilijan tai joukkueen 

pärjäämiseen

- Tuomareiden arviointia ja valintaa

- FIE:n tuomareiden A-ryhmään tai Olympialaisiiin ei haluta tuomareita joilla ei ole 

tarvittaessa rohkeutta antaa mustaa korttia, mutta jotka myöskään eivät anna sitä 

liian helposti
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Kilpailutoiminta ja säännöt
Muutoksia tulkinnassa 2/2

- Sama (pienemmässä mittakaavassa) koskee myös EFC/CC-kisoja

- Osa tuomareista on suorittamassa EFC/C-pätevyyteen tarvittavaa näyttöään

- EFC/C-pätevyys on edellytys FIE:n tuomarikokeeseen pääsemiselle

- Osassa Euroopan maita kilpailu on kova. 

- Espoo CC:n järjestäjät saivat yhdenottoja ihmisisltä jotka halusivat tulla 

arvioitaviksi

- Älä luo tilannetta jossa arvioitavana oleva tuomari joutuu käyttämään 

harkintaa antaako sinulle mustan kortin vai ei
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Kiitokset kaikille


