Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto
Miekkailun sääntö- ja tuomarityöryhmä

TIEDOTE

___________________________ _______________________________________________
Kansainvälinen miekkailuliitto FIE hyväksyi kongressissaan 30.11.2019 muutoksia miekkailun
sääntöihin:
●
●
●

Tekniset säännöt (t.)
Kilpailutoimintaa koskevat säännöt (o.)
Varusteita koskevat säännöt (m.)

Mainostamista koskeviin sääntöihin (Code Publicite) ei tullut muutoksia.
Lisäksi samassa kongressissa muutettiin myös kv. miekkailuliiton omia sääntöjä (statuutit).
Kilpailutoiminnan kannalta näistä merkittävin on lisenssipakon laajeneminen kauden 2020/2021
alusta
Lisenssipakko laajenee kauden 2020/2021 alusta
Aikaisemmin FIE:n lisenssi on ollut pakollinen
-

FIE:n virallisiin kilpailuihin osallistuville miekkailijoille
FIE:n tuomareille sekä FIE:n työvaliokunnan sekä valiokuntien jäsenille
MM-kisojen ja olympialaisten miekkailukilpailujen virallisissa tehtävissä toimiville

Kauden 2020/2021 alusta lisenssipakko laajenee FIE:n eri komissioiden ja neuvostojen jäseniin,
Eettisten asioiden valiokuntaan sekä kaikkiin jotka toimivat valmentajina FIE:n virallisissa
kisoissa (kts. alla).
Vastaisuudessa myös kaikilta lisenssin haltijoilta edellytetään sitoutumista FIE:n eettiseen
ohjeistoon, käytännesääntöihin sekä suojauspolitiikkaan.

Muutokset miekkailun sääntöihin
FIE:n virallisia sääntöjä tulee noudattaa muuttumattomina kaikissa FIE:n virallisissa kilpailussa
- Olympialaisten miekkailukilpailuissa
- Maailmanmestaruuskisojen kaikissa sarjoissa
- Grand Prix-kisoissa
- Junioreiden ja yleisen sarjan Maailman Cupin osakilpailuissa
- Junioreiden ja yleisen sarjan alueellisissa mestaruuskilpailuissa
- satelliittikilpailuissa
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Tekniset säännöt tullaan julkaisemaan myöhemmin suomeksi käännettynä. Tässä tiedotteessa
keskitytään niihin muutoksiin joilla on erityistä vaikutusta kotimaassa tai ulkomailla kilpaileviin
miekkailijoihin tai tuomareihin, ja joita ei olla joko kääntämässä osana teknisiä sääntöjä tai
päivittämässä osaksi SM5L miekkailun kilpailumääräyksiä.
1.1.2020 voimaan astuvat muutokset
o.5-6 Kilpailutoimintaa koskeviin sääntöjen termistöä tarkennetaan (o.5 ja o.6)
11/2019 kongressin päätöksellä vahvistetaan muualla säännöissä käytetty tapa kutsua
uloslyöntiottelun kolmea osuutta jaksoiksi (ranskaksi périodes, englanniksi periods). Vastaavasti
vahvistettiin käytäntö kutsua joukkueottelun osuuksisia ottelupareiksi (ranskaksi relais,
englanniksi relays).
t.45 Lääkintätauon käsittelyä tiukennettiin
Sääntömuutoksella tarkennettiin että lääkintätauon maksimipituus on 5 minuuttia. Lisäksi
tarkennettiin että vain ainoastaan lääkäri tai lääketieteellinen asiantuntija voi määrätä vamman
hoitamiseen käytettävän ajan pituuden.
Aikaisempaan tapaan ajan laskenta alkaa lääkärin tai lääketieteellisen asiantuntijan annettua
lausuntonsa ja aika on käytettävä vain ja ainoastaan vamman hoitamiseen.
Samassa yhteydessä myös lisättiin urheiluvammat (ranskaksi blessure/traumatisme sportif
englanniksi sports injury) tapahtumiin, jotka mahdollistavat lääkintätauon käytön.
T.50.3 Tuomarien eturistiriitatilanteiden käsittelytapa dokumentoitiin
Eturistiriidalla tarkoitetaan tässä FIE:n eettisessä ohjeistuksessa kuvattua kansalaisuudesta,
perhe- tai valmennussuhteesta muodostuvaa sidosta, estää tuomaria toimimasta tietyn
miekkailjan tai joukkueen tuomarina.
t.55.2 ja t.78 välinen ristiriita poistettiin
Epäpätevään osuma-alueeseen tai miekkailjan ulkopuolelle kohdistuneiden osumien käsittely
on nyt kokonaisuudessaan floretin taistelusopimusten sääntökohdassa t.78.
t.60 videotuomaroinnissa kirjataan ylös paitsi päätyömarin myös videotuomarin näkemys
Aikaisemmin videotarkistuksen yhteydessä on kirjattu vain tarkistuksen tapahtuminen ja se
johtiko tarkistus muutokseen vai ei. Vastaisuudessa tarkistusta tehdessä kirjataan ylös
aikaisemman lisäksi myös videotuomarin näkemys.
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t.124 taisteluhaluttomuus päivitettiin vastaamaan tämänhetkistä käytäntöä
Uunituore sääntökäännös alla, muutokset aikaisempaan tekstiin sinisellä. Muutokset vastaavat
2/2019 julkaissa täydentävässä ohjeessa kuvattuja käytäntöjä.

TAISTELUHALUTTOMUUS (non-combativité)
t.124

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.
1

Henkilökohtainen kilpailu - Suora uloslyönti
P-kortit annetaan kummallekin miekkailijalle erikseen, alkaen P-keltaisesta
kortista, jonka jälkeen kaksi P-punaista korttia ja lopulta P-musta kortti
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 toisen ja kolmannen kerran tuomari
rankaisee toista tai molempia miekkailijoita P-punaisella kortilla seuraavasti:
c) Jos miekkailijat ovat tasapisteissä: tuomari rankaisee molempia
miekkailijoita P-punaisella kortilla.
d) Jos miekkailijat eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla
olevaa miekkailijaa P-punaisella kortilla.
Taisteluhaluttomuuden ilmetessä neljännen kerran ja sen jälkeen toiselle tai
molemmille miekkailijoille, jotka ovat jo saaneet kaksi P-punaista korttia,
annetaan P-musta kortti.
e) Jos molemmat miekkailijat saavat P-mustan kortin yhtäaikaa ja
heidän pisteensä ovat tasan, miekkailija, joka on sijoitettuna
korkeammalle kyseisen kilpailun aloitusrankingin perusteella, voittaa
ottelun.
f)

Jos molemmat miekkailijat saavat P-mustan kortin yhtäaikaa ja
heidän pisteensä eivät ole tasan, miekkailija, jolla on enemmän
pisteitä voittaa ottelun.
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2

Joukkuekilpailu:
P-keltaiset ja P-punaiset kortit annetaan kummallekin joukkueelle erikseen,
alkaen P-keltaisesta kortista, jonka jälkeen kaksi P-punaista korttia. P-musta
kortti annetaan miekkailijalle.
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 joukkueet eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla
olevaa joukkuetta P-keltaisella kortilla.
Taisteluhaluttomuuden ilmetessä toisen ja kolmannen kerran tuomari
rankaisee toista tai molempia joukkueita P-punaisella kortilla seuraavasti:
c) Jos joukkueet ovat tasapisteissä: tuomari rankaisee molempia
joukkueita P-punaisella kortilla.
d) Jos joukkueet eivät ole tasapisteissä: tuomari rankaisee tappiolla
olevaa joukkuetta P-punaisella kortilla.
Taisteluhaluttomuuden ilmetessä neljännen kerran ja sen jälkeen P-musta
kortti annetaan toisen tai molempien joukkueiden alueella olevalle
miekkailijalle, jos joukkue on saanut jo kaksi P-punaista korttia.
e) Joukkue, jonka miekkailijalle 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, jonka miekkailijaa on rankaistu P
 -mustalla kortilla, ei voi
suorittaa vaihtoa (koska varamiekkailijaa ei ole tai hänet on jo
aiemmin vaihdettu), kyseinen joukkue häviää joukkueottelun.
P-mustasta kortista johtuneen miekkailijan vaihdon jälkeen kyseinen
ottelupari jatkuu. Seuraavasta taisteluhaluttomuuden ilmentymästä
seuraa uusi P-musta kortti ja kyseinen joukkue häviää
joukkueottelun.
f)

Jos kummankin joukkueen miekkailijat saavat P-mustan kortin yhtä
aikaa, eikä kumpikaan joukkueista voi suorittaa vaihtoa ja heidän
pisteensä ovat tasan, joukkue, joka on sijoitettuna korkeammalle
kyseisen kilpailun aloitusrankingin perusteella, voittaa ottelun.
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g) Jos kummankin joukkueen miekkailijat saavat P-mustan kortin yhtä
aikaa, eikä kumpikaan joukkueista voi suorittaa vaihtoa ja he eivät
ole tasapisteissä, johdossa ollut joukkue voittaa ottelun.

3

Sekä henkilökohtaisissa että joukkuekilpailuissa
Taisteluhaluttomuuden ilmetessä tuomarin vastuulla on keskeyttää ottelu
‘halte’- komennolla tapahtuneen tosiasian johdosta.
a) P-keltaiset (varoitus), P-punaiset (rangaistusosuma), ja P-mustat
(mahdollinen ottelun häviäminen) kortit, j otka missä tahansa
ottelussa tai joukkueottelussa (kaikkien yhdeksän otteluparin aikana)
annetaan, ovat voimassa ainoastaan sen ottelun tai joukkueottelun
ajan. Nämä eivät ole siirrettävissä tuleviin otteluihin tai
joukkueotteluihin.
Yhtään P-korttia (keltaista, punaista tai mustaa) ei voida antaa
henkilökohtaisissa kilpailuissa tilanteessa 14-14 tai joukkueotteluissa
tilanteessa 44-44.
b) Sekä henkilökohtaisissa että joukkuekilpailuissa, miekkailijat ja
joukkueet, jotka ovat hävinneet ottelunsa/joukueottelunsa P-mustan
kortin seurauksena, sijoitetaan kilpailun lopputuloksissa kuin olisivat
hävinneet ottelunsa/joukueottelunsa. He saavat tämän mukaiset
pisteet.
c) Sekä henkilökohtaisissa että joukkuekilpailuissa, kyseinen
jakso/ottelupari jatkuu P-keltaisen tai P-punaisen kortin jälkeen.
d) Taisteluhaluttomuuden minuutti alkaa uudelleen jokaisen osuman,
jokaisen epäpätevän osuman, jokaisen hylätyn osuman ja jokaisen
rangaistusosuman jälkeen.
e) Tuomarin on kirjattava nämä P-keltaiset, P-punaiset ja P-mustat kortit
erilleen pöytäkirjaan. Taisteluhaluttomuudesta annetut rangaistukset
eivät ole kumuloituvia muiden annettujen rangaistusten kanssa.
f)

Sekä henkilökohtaisissa että joukkuekilpailuissa, jos tilanne on tasan
otteluajan päättyessä, sääntökohtaa t.124 ei noudateta, vaan
noudatetaan sääntökohtia t.40.3 ja t.41.5.
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(m.29 ja m.30) Junioreille ja kadeteille voimaan 2020 MM-kisoissa (FIE toimittaa
vartalojohdot)
Senioreille 2020 Olympiakisoissa (FIE toimittaa vartalojohdot)
Kaikille muille voimaan kauden 2020/2021 alussa
m.29 ja m.30 vartalojohdon pistokkeet
Floretin ja kalvan vartalojohdon pistokkeiden tulee olla valmistettu läpinäkyvästä materiaalista.

Kauden 2020/2021-alusta voimaan astuvat muutokset
m.2 Mararing-terät pakollisia kaikilla kolmella aseella FIE:n virallisissa kilpailuissa
Kauden 2020/2021 alkaessa mararing-terät tulevat pakollisiksi myös säilällä. Floretilla ja kalvalla
nk. FIE-terät ovat olleet pakollisia jo useamman vuoden.
m.18.3 Kalvan sisäpistokkeessa oltava kaksi erillistä läpivientiä sähköjohdoille
Aikaisemmin on määrätty, että kokillin sisäpuolella kalvan kahden sähköjohdon tulee sijaita
omissa eristävissä suojuksissaan ja näiden suojuksien tulee ulottua sisäpistokkeen ruuveihin
saakka.
Kauden 2020/2021 alusta kalvan sisäpistokkeessa tulee olla kaksi erillistä läpivientiä, joiden
kautta suojatut sähköjohdot tuodaan sisäpistokkeen ruuveihin.
m.25.3 miekkailutakin ja -housujen vetoketjut tulee suojata huomioiden miekkailijan
asekäden suunta
Miekkailutakissa ja -housuissa olevat vetoketjut on tyypillisesti suojattu liepeellä tai taitoksella.
Kauden 2020/2021 alusta FIE:n virallisissa kilpailuissa edellytetään, että tämä lieve tai taitos on
suunnattu miekkailijan asekäden suuntaisesti (oikeakätisellä miekkailijalla oikealta vasemmalla
ja vasenkätisellä miekkailijalla vasemmalta oikealle).

m.25.3 miekkailijan nimi ja kansalaisuuden lyhenne miekkailutakin selässä
Miekkailijan nimi ja kansalaisuuden lyhenne painatetaan sinisellä miekkailutakin selkään. Tämä
painatus on pakollinen kaikissa FIE:n virallisissa kilpailuissa.
Kauden 2020/2021 alusta
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Maailmanmestaruuskilpailujen voittajalla on oikeus painattaa nimensä ja
kansalaisuutensa punaisella miekkailutakin selkään.
Olympialaisten miekkailukilpailujen voittajalla on oikeus painattaa nimensä ja
kansalaisuutensa kullanvärisenä miekkailutakin selkään.

m.35.4-5 mahdollisuus käyttää juotoksia maskijohdon kiinnittämiseen poistetaan
Aikaisemmin toisen maskijohdon klipseistä on voinut korvata juottamalla johdon suoraan
maskiin. Kauden 2020/2021 alusta mahdollisuus tähän poistuu.
m.25.6 miekkailuhanskan oltava täysin suljettu ranteen keskikohdasta kohti peukaloa
Aikaisemmin miekkailuhanskasta on kielletty erillinen reikä vartalojohdon läpivientiä varten.
Kauden 2020/2021 alusta hanskan edellytetään olevan täysin suljettu alueella ranteen
keskikohdasta kohti peukaloa.

1.1.2021 voimaan astuvat muutokset
t.18 Ottelualueen leveydeksi kiinnitettiin 1,5 m
Aikaisemmin ottelualueen leveys on voinut olla 1,5 m - 2 m. 1.1.2021 alkaen FIE:n virallisissa
kilpailuissa käytetään ainoastaan 1,5 m leveitä ottelualueita.
Säännön kotimaisesta voimaantulosta (sisältäen siirtymäajan) päätetään erikseen.
Muutoksen yhteydessä myös vahvistettiin aikaisempi tulkinta että mahdollisen johtavan
turva-alueen ei katsota olevan osa ottelualuetta.
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