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Suomen liiga -kilpailusarjan kilpailusäännöt 1 

 2 
Suomen liiga -kilpailusarja koostuu kansainvälisistä joukkuekilpailutapahtumista kaikilla aselajeilla 3 
(kalvalla, floretilla sekä säilällä) erikseen naisten ja miesten sarjoissa. Suomen liigan-osakilpailuihin 4 
toivotaan kansainvälisiä osallistujia ja järjestäviä seuroja kehotetaan laatimaan englanninkieliset kutsut, 5 
jotka lähetetään ajoissa lähimaihin. Suomen liiga -osakilpailut pyritään järjestämään samassa yhteydessä 6 
henkilökohtaisten kilpailujen kanssa.  7 
 8 
Sarjan osakilpailut määritellään kausikohtaisesti.  Kun kaikki kauden osakilpailut on kilpailtu, palkitaan 9 
sarjassa kolme parhaiten menestynyttä joukkuetta Suomen liiga -palkinnoilla. 10 
 11 

Osallistuminen 12 
 13 
Kukin miekkailija voi yhden kauden aikana osallistua liigaan vain joko seuran joukkueessa tai 14 
useamman seuran miekkailijoiden muodostamassa joukkueessa yhdessä aselajissa.  15 

Seurajoukkueet 16 
 17 
Suomen liigaan voivat osallistua SM5L:n jäsenseuroja tai muuta FIE:n alaiseen kansalliseen 18 
miekkailuliittoon kuuluvaa miekkailuseuraa edustavat joukkueet. Kuhunkin joukkueeseen kuuluu 3 19 
miekkailijaa ja mahdollinen varahenkilö. Seuran joukkueiden kaikkien miekkailijoiden on edustettava 20 
kyseistä seuraa. 21 
 22 
Seuran joukkueiden kokoonpanon ei tarvitse pysyä samana kilpailujen välillä, mutta kussakin kilpailussa 23 
yksi urheilija voi miekkailla vain yhdessä joukkueessa per aselaji.  24 
 25 

Useamman seuran joukkueet (koontijoukkue) 26 
 27 
Seuraa edustavien joukkueiden lisäksi kilpailuun voi osallistua kahta tai useampaa seuraa edustuvien 28 
miekkailjoiden muodostamassa koontijoukkueessa. Miekkailijat voivat osallistua näin muodostettuun 29 
joukkueeseen vain edustamansa seuran luvalla.   30 
 31 
Koontijoukkue saa rankigpisteitä ja osallistuu kilpailuun kokonaissarjan voitosta kuten seurojen 32 
joukkueet, mutta sen kokoonpanon täytyy pysyä samana kilpailuijen välillä. Jos sen kokoonpano 33 
kilpailujen välillä muuttuu, katsotaan se uudeksi joukkueeksi ja sen rankingpisteet nollautuvat.  34 
 35 
Koontijoukkueen kaikkien  miekkailijoiden on edustettava SM5L:n sääntöjen mukaisesti 36 
(kilpailumääräykset k.11, k.12 ja k.15) jotain SM5L:n tai muun FIE:n alaisen kansallisen lajiliiton alaista 37 
seuraa. Jos miekkailija edustaa sekä SM5L:n ja muun FIE:n alaisen kansallisen lajiliiton alaista seuraa, 38 
kansallinen edustus on ensisijainen. 39 
 40 
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Koontijoukkueella ei ole mahdollista osallistua joukkueiden suomenmestaruuskilpailuihin. 41 

Ilmoittautuminen 42 
 43 
Yhtä seuraa edustavien joukkueiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Joukkueet nimetään seuran nimellä tai 44 
virallisella lyhenteellä. Jos seuralla on useampi joukkue nämä erotetaan juoksevalla numeroinnilla (1, 2, 45 
3..).  46 
 47 
Koontijoukkueet nimetään joukkueeseen kuuluvien miekkailijoiden seurojen nimellä tai virallisella 48 
lyhenteellä niin, että nimet ovat aakkosjärjestyksessä ja erotettu /-merkillä; esimerkiksi “ HSM / HYMI ”. 49 
Jos useampi koontijoukkue on tällä tavalla muodostettuna samanniminen, numeroidaan ne ensimmäisen 50 
kilpailuilmoittautumisen mukaisessa järjestyksessä.  51 
 52 
Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä seuran tulee osallistuvien joukkueiden lukumäärän lisäksi näihin 53 
osallistuvat miekkailijat ja koontijoukkueen tapauksessa miekkailijoiden seuraedustus.  54 
 55 
Seuraan kohdistuu SM5L:n kilpailumääräysten (k. 21.2) mukainen tuomarivelvoite ilmoitettujen 56 
joukkueiden lukumäärän perusteella. Koontijoukkueiden tapauksessa tuomarivelvoite kohdistuu 57 
joukkueen jäsenten seuroihin yhdessä.  58 
 59 
Mikäli johonkin sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin 3 joukkuetta, ei kyseistä sarjaa järjestetä.  60 

Ranking 61 
 62 
Suomen liiga -osakilpailuista saa kansallisen joukkuerankingin pisteitä seuraavasti: 63 
 64 

Sija pisteet 
1 64 
2 52 
3 40 
4 36 
5 32 
6 30 
7 28 
8 26 
9 25 
10 24 
11 23 
12 22 
13 21 
14 20 
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15 19 
16 18 
17 – 32 8 
32 – 64 2 

 65 
Kansallista joukkuerankingia laskettaessa kansallisen joukkuesuomenmestaruuskilpailun pisteet lasketaan 66 
kertoimella 1,5. 67 

Osakilpailujen alkurankkaus 68 
 69 
Osakilpailujen alkurankkaus tehdään kansallisen joukkuerankingin perusteella.  Kansallinen 70 
joukkueranking on kilpailumääräysten kohdan k.59 mukainen kiertävä ranking. Kansallinen 71 
joukkueranking koostuu Suomen liiga -osakilpailujen pisteistä joiden lisäksi siinä huomioidaan seniorien 72 
joukkuesuomenmestaruuden tulokset edellä olevan taulukon mukaisesti niin, että pistemäärä kerrotaan 73 
luvulla 1,5.  74 
 75 
Joukkueiden, joilla ei ole kansallisia joukkuerankingpisteitä, keskinäinen alkurankkaus tehdään 76 
joukkueiden miekkailijoiden henkilökohtaisen kansallisen rankingin sijaluvuilla niin, että joukkue, jonka 77 
jäsenten henkilökohtaisten kansallisen rankingin yhteenlaskettu sijaluku on suurin on huonoiten ja 78 
joukkue, jonka yhteenlaskettu sijaluku on pienin parhaiten rankattu. Tällä tavoin rankatut joukkueet 79 
tulevat alkurankinginssa joukkuepisteiden perustella rankattujen joukkueiden jälkeen. 80 

Kilpailujärjestelmä 81 
 82 
Suomen liigan kilpailujärjestelmän lähtökohtana on, että kaikki joukkueet saisivat jokaisessa kilpailussa 83 
miekkailla mahdollisimman monta joukkueottelua. Kilpailut järjestetään osallistuvien joukkueiden 84 
lukumäärän perusteella seuraavasti: 85 
 86 

• 3–5: yksi erämuotoinen kilpailu. Mikäli sijat 1-3 eivät ole ratkenneet voitoin eräkierroksella, 87 
käydään lisäksi ottelut sijoista 1-2 ja 3-4  88 

• 6–8: eräkierros kahdella erällä, jonka jälkeen suora uloslyönti, jossa otellaan kaikki sijat 89 
• 9–12: eräkierros kolmella tai neljällä erällä, jonka jälkeen suora uloslyönti, jossa otellaan kaikki 90 

sijat 91 
• 13 tai enemmän:  suora uloslyöntikilpailu lähimpään täyteen taulukkoon (16, 32,..) niin, että 92 

kaikki sijat 16-kierroksesta eteenpäin otellaan, mukaanlukien pronssiottelu. 93 

Osallistumismaksut 94 
 95 
Osanottomaksu sisältää liiton perimät maksut (kilpailumaksun sekä Suomen liiga -maksun). Joukkueen 96 
tulee maksaa liiton maksut ilmoittautumisen yhteydessä liiton ilmoittamalla tavalla. Sarjan peruuntuessa 97 
osallistumismaksut palautetaan.  98 
 99 
Liiton syyskokous vahvistaa liiton perimien maksujen suuruuden.  100 
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Liiton mainosmateriaali 101 
 102 
Liitolla on oikeus tuoda yhteistyökumppaneidensa mainosmateriaalia Suomen liiga -osakilpailuihin. 103 
Yksityiskohdista sovitaan aina etukäteen järjestäjien kanssa. 104 
 105 

Suomen liiga -palkinnot 106 
 107 
Liiton keräämät Suomen liiga -maksut jaetaan vuosittain SM5L:n hallituksen päättämällä tavalla Suomen 108 
liiga -finaaleissa menestyneiden joukkueiden seuroille tai koontijoukkueen miekkailijoiden 109 
seuroille  palkintorahoina. Seuroja kehoitetaan käyttämään  palkintorahat parhaaksi katsomallaan tavalla 110 
joukkueessa miekkailleiden miekkailjoiden hyväksi.  111 
 112 
 113 


