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SM5L Covid-19 -ohjeistus miekkailijoille, tuomareille ja kilpailun järjestäjille

TAUSTA

Kansainvälinen miekkailuliitto FIE on päivittänyt yhteenvetoaan tavoista, joilla COVID-19 -riskiä
hallitaan FIE:n virallisissa kilpailuissa (Information letter 12/2021 September 2021).

Euroopan Miekkailu-unioni EFC on julkaissut  ohjeistuksen EFC:n kilpailuissa noudatettavista
COVID-19 käytänteistä 15.9.2021 (https://www.eurofencing.info/getFile/case:show/id:481140).

Tämä ohjeistus kattaa miekkailijan, miekkailutuomarin ja hyvin lyhyesti kansallisen kilpailun
järjestäjän toimintaan kilpailuissa kohdistuvat osuudet.

EFC:n ja/tai FIE:n virallisiin kilpailuhin osallistuvien urheilijoiden, valmentajien ja tuomareiden tulee
lukea myös EFC:n/FIE:n ohjeistus, kohdemaan ohjeistukseen sekä kilpailunjärjestäjän
mahdollisesti antamaan täydentävään ohjeistukseen. Kannattaa huomata että FIE:n ja EFC:n
ohjeistus kisatapahtuman osalta poikkeaa merkittävästi tämänhetkisestä kansallisesta tilanteesta.

Kansallisessa kilpailutoiminnassa on kuitenkin säilytetty miekkailijaan kohdistuvat,
kilpailutapahtuman aikaiset säännökset mahdollisimman yhdenmukaisina FIE:n ja EFC:n
määräysten kanssa. Tämän tavoitteena on että varsinaista miekkailuottelua koskevat säännöt
pysyvät samanlaisina riippumatta kisan tasosta.

Kansallisen kilpailunjärjestäjän ohjeet perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sekä
Opetus- ja Kulttuuriministeriön 31.5.2021 ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemisesta
yleistilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä.

YLEISTÄ

Kaikkien kilpailuun osallistuvien katsojina, urheilijoina, valmentajina tai muina tukijoukkoina,
tuomareina, tai osana järjestävää organisaationa tulee noudattaa sen
maan/maakunnan/sairaanhoitopiirin, jossa kisat järjestetään, ohjeistusta. Kaikkien osallistujien
vastuulla on tarkastaa viimeisin ohjeistus ja noudattaa sitä.
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Huom! Vaikka koronaviruksen rajoituksia kevennetään, sairaana kilpailuihin osallistuminen
missään roolissa ei ole suositeltavaa. Tätä koronapoikkeustilan aikana alkanutta hyvää käytäntöä
kannattaa kunkin meistä jatkaa.

FIE:n virallisissa kilpailuissa tulee noudattaa myös FIE:n julkaisemaa ohjeistusta. FIE:n virallisissa
kilpailuissa järjestäjällä on myös oikeus poistaa kisapaikalta henkilöt jotka eivät noudata
ohjeistusta.

EFC:n virallisissa kilpailuissa tulee noudattaa myös EFC:n julkaisemaa ohjeistusta. EFC:n
ohjeistuksen mukaisesti kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa varoittaa ja myöhemmin poistaa
kisapaikalta henkilöt jotka eivät noudata ohjeistusta.

Turvaväli

Kansallisissa kisoissa osallistujien suositellaan noudatettavan riittävää turvaväliä: 1,5 m.

FIE:n virallisisissa kilpailuissa valmentajan ja miekkailjan turvaväliksi riittää 1 m, mikäli
valmentajalla on sekä kasvomaski että visiiri. Muilta osin noudatetaan 1,5 m turvaväliä.

Turvavälistä voidaan poiketa miekkaillessa tai lämmitellessä. Lisäksi turvavälistä voi poiketa
miekkailusääntöjen tai järjestäjän velvollisuuksien näin edellyttäessä. Turvavälistä poiketessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota suojautumiseen järjestäjämaan/maakunnan antaman ohjeistuksen
mukaisesti (FIEn virallisissa kilpailuissa FIEn ohjeistus on ensisijainen).

Turvavälin vaikutus miekkailusääntöjen soveltamiseen

● Miekkailijat tervehtivät asein kättelyn sijasta (t.122).
○ Joukkueottelussa joukkueiden kapteenit tervehtivät toisiaan aloitusviivoilta ennen ja

jälkeen ottelun
● Tuomari tarkistaa aseen puntilla ja rakotulkilla ottelun alussa ja tarvittaessa osumien

jälkeen. (t.64-65, t.67-68)
○ Muut varusteet tarkastetaan alueella yksitellen ennen ensimmäisen ottelun alkua

turvaväliä noudattaen (miekkailija esittelee plastronin, hanskan, maskin jne)
● Tuomarin tekemä asetarkastus katsotaan turvavälistä poikkeamiseksi ja tässä yhteydessä

tulee suojautua järjestäjämaan/maakunnan/sairaanhoitopiirin antaman ohjeistuksen
mukaisesti
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● Paperiset eräpöytäkirjat ja uloslyöntipöytäkirjat tulee mahdollisuuksien mukaan korvata
sähköisillä

● Mikäli paperisia pöytäkirjoja käytetään miekkailijalla tulee olla oma kynä pöytäkirjan ja
muiden dokumenttien allekirjoittamista varten

● Videotuomaroinnissa tuomareiden tulee tehdä videotarkastus vuorotellen, jotta turvaväli
voidaan säilyttää (t.61.3)

● Tuomarit eivät saa poiketa miekkailijan/joukkueen tukihenkilöiden määrälle asetetuista
rajoituksista (t.47.2, t.137)

● Tuomareiden tulee tiedottaa miekkailijoita heihin kohdistuvista rajoituksista (kättely,
nyrkkitervehdys, halaukset, huutaminen piston jälkeen, maskin ja muiden varusteiden
jakaminen ja lainaaminen kielletty, …)

● Mikäli tuomari käyttää kertakäyttöhanskoja, hänen tulee vaihtaa kertakäyttöhanskat
jokaisen jakson (bout) jälkeen. Tuomarin tulee käyttää käsidesiä ennen ja jälkeen jokaista
jaksoa (bout).

● Pinssien tai muiden muistoesineiden vaihto joukkueiden ja/tai muiden osallistujien välillä on
kielletty toistaiseksi

● Ei huutamista piston jälkeen: Miekkailijoita suositellaan toistaiseksi olemaan huutamatta
piston jälkeen (alueella tai sen ulkopuolella).

● Ei parveilua: Joukkuetta/tukijoukkoja kielletään toistaiseksi ryntäämästä alueelle tai ,alueen
vierelle onnittelemaan voittajaa

● Malttia onnitteluihin: Kättelyt, halaukset jne voittajan onnittelemiseksi on kielletty toistaiseksi

Kasvomaskin ja muiden suojavarusteiden käyttö

● Kasvomaskin ja muiden suojavarusteiden (visiirit, kertakäyttöhanskat, jne) suhteen
toimitaan järjestäjämaan/järjestävän maakunnan/sairaanhoitopiirin määräysten ja
suositusten mukaisesti

● Kilpailun aikana miekkailijat, tuomarit ja valmentajat soveltavat näitä suosituksia
seuraavasti:

○ Kasvomaskit ovat pakollisia paitsi miekkaltaesa, harjoiteltaessa tai ruokailtaessa
○ Tuomarit käyttävät kasvomaskia tai visiiriä

● Mikäli miekkailijan kilpailu ei ole vielä alkanut tai on jo päättynyt hän on tämän ohjeistuksen
puitteissa yleisön jäsen.
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OHJEET KISAJÄRJESTÄJILLE

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Miekkailukilpailuja, kuten muitakin yleisötilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan
terveysturvallisuudesta annettuja ohjeistusta (www.thl.fi).

Yleisötilaisuuksien järjestämisestä ohjeistaa Suomessa Aluehallintovirasto AVI. Mahdolliset
alueelliset kokoontumisrajoitukset asettaa aina Aluehallintovirasto.

Miekkailukilpailujen järjestäminen

- Kilpailut tulee järjestää tavalla että kaikkien kilpailutapahtumaan osallistuvien on
mahdollista noudattaa heille annettua ohjeistusta

- Kilpailunjärjestäjän tulee huomioida tämä kisapaikkaa valitessaan, kisaa rakentaessaan,
kisan läpiviennissä ja kisaa purkaessaan

- Kisajärjestäjän tulee ohjeistaa järjestämismaassa/maakunnassa voimassa olevasta
ohjeistuksesta ja tarvittaessa täydentää ohjeistusta kuulutuksilla

- Kilpailuorganisaatiosta nimetty COVID 19 -vastuuhenkilö (ei kilpailujen johtaja, vaan esim.
päivystävä ensiaputaitoinen henkilö), jonka tehtävänä on valvoa COVID-19 -ohjeistuksien
noudattamista kilpailutapahtumassa.
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