
 

 

 

 

 

NYKYAIKAISEN 5-OTTELUN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
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NYKYAIKAISEN 5-OTTELUN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
 

 

I YLEISTÄ 

Määritelmät 

k.1  

Näissä kilpailumääräyksissä tarkoitetaan ottelijalla tai toimitsijalla henkilöä, joka osallistuu Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuran tai liiton itsensä järjestämään, liiton suostumuksella tapahtuvaan 
toimintaan. 

Näissä kilpailumääräyksissä käytetään seuraavia termejä kuvaamaan 5-ottelun eri muotoja: 

1) Biatle (uinti ja juoksu) 
2) Laser run (ammunta ja juoksu) 
3) Triatle/Kolmiottelu (uinti ja laser run) 
4) Tetrathlon/Neliottelu (uinti, miekkailu, laser run) 
5) Pentathlon/5-ottelu (uinti, miekkailu, ratsastus, laser run) 
6) Talvi-5-ottelu (laskettelu, ratsastus, miekkailu, ammunta, murtomaahiihto) 

Nykyaikaisen 5-ottelun sääntöjen soveltaminen 

k.2  

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella järjestettävissä kilpailuissa noudatetaan 
kansainvälisten sääntöjen lisäksi näitä kilpailumääräyksiä, ellei Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus 
yksittäistapauksessa toisin päätä. 

2  Kilpailumääräykset ja kansainväliset kilpailusäännöt on pidettävä kilpailupaikalla saatavilla.  

Antidopingtyö 

k.3  

1 Liitto, sen jäsenseurat ja liiton toimintaan osallistuvat ottelijat ja heidän tukihenkilönsä sitoutuvat 
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.  
 
2  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton alaisissa kilpailuissa urheilijoita testataan kulloinkin voimassa 
olevien Maailman Antidopingtoimiston (WADA), Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT ry), Kansainvälisen 
Miekkailuliiton (FIE) ja Kansainvälisen 5 -otteluliiton (UIPM) säännöstöjen mukaan. Kilpailunjärjestäjä 
puolestaan on velvollinen järjestämään asianmukaiset tilat dopingtestausta varten ja tarvittaessa myös 
muutoin avustamaan testiryhmää (esimerkiksi järjestämällä saattajat). 
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3  Kilpailujen järjestäjän on toimillaan edistettävä dopingin, päihteiden ja tupakkatuotteiden, erityisesti 
nuuskan, vastaista työtä. 

4  Lisäksi ottelija vahvistaa SM-kilpailuihin ilmoittautuessaan, että on tutustunut ADT:n kiellettyjen 
aineiden listaan ja on tarvittaessa hakenut erivapauden niille käyttämilleen lääkeaineille, joihin tarvitaan 
erivapaus 

Urheiluhenki ja elämäntavat 

k.4  

1  Kaikessa toiminnassa on säilytettävä hyvä urheiluhenki. 

2  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen, seurojen edustajien ja ottelijoiden on pyrittävä 
käytöksellään edistämään nykyaikaista 5-ottelua ja raittiita elämäntapoja. Heidän tulee esimerkillään 
opastaa nuoria välttämään päihteiden ja tupakkatuotteiden, erityisesti nuuskan, käyttöä. 

3  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus käsittelee toimialueellaan tehdyt sekä alaisuuteensa 
kuuluvien ottelijoiden muuallakin hyvää urheiluhenkeä vastaan tekemät rikkomukset. 

Rangaistukset 

k.5  

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus voi rangaista liiton toimintaan osallistuvaa ottelijaa tai 
toimitsijaa hyvän urheiluhengen vastaisesta rikkomuksesta antamalla rikkomuksen tehneelle 
huomautuksen, varoituksen taikka määräaikaisen kilpailu- tai toimitsijakiellon. 

2  Ennen asian ratkaisemista on asianosaiselle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. 

3  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton päätös asiassa julkaistaan liiton verkkosivulla. 

4  Ottelijalle määrätty rangaistus miekkailurikkomuksesta on voimassa myös Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliiton alaisissa miekkailukilpailuissa. 

Vahingot 

k.6 

 1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella pidettävä kilpailu on pyrittävä järjestämään niin, 
ettei kilpailijoille, henkilökunnalle tai sivullisille aiheudu tarpeetonta vaaraa. 

2  Ensiapuvälineet on pidettävä kilpailupaikalla saatavilla. Ensiapuvälineisiin on sisällytettävä ainakin 
seuraavat tarvikkeet: haavanpuhdistusaineet, laastarit, siteet, liimasiteet ja kylmäpussit, ja -suihke ja 
lastoitustarvikkeita, sakset sekä ajantasainen ADT:n kiellettyjen kiellettyjen aineiden lista. 

3  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto tai kilpailujen järjestäjä eivät ole vastuussa henkilö- tai 
omaisuusvahingoista. 

 

II OTTELIJAT 

Lisenssit 

k.7  
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1  Lisenssi on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton ottelijalle myöntämä todistus oikeudesta edustaa 
seuraansa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella järjestettävässä kilpailussa tai muussa 
tapahtumassa. 

2  Kansainvälisen lisenssin ottelijalle ja tuomarille myöntää UIPM omien sääntöjensä mukaisesti. 

3  Ottelija valitsee haluamansa lisenssin seuraavista: 5-ottelu, moniottelu tai kolmiottelu. Näistä 
ainoastaan 5-ottelulisenssi oikeuttaa osallistumaan 5-ottelukilpailuihin, sisältäen myös mahdollisuuden 
osallistua miekkailukilpailuihin. Moniottelulisenssi oikeuttaa osallistumisen moniottelukilpailuihin, joissa ei 
ole mukana ratsastusta lajina sekä osallistumisen miekkailukilpailuihin. Kolmiottelulisenssi oikeuttaa 
osallistumisen ainoastaan biathle/laser run/triathle-kilpailuihin. 

Lisenssikausi 

k.8  

1  Lisenssikausi on syyskuun ensimmäisen ja elokuun viimeisen päivän välinen aika. 

2  Kansainvälisestä lisenssikaudesta on määrätty erikseen. 

Lisenssipakko 

k.9  

1  Suomessa järjestettäviin kilpailuihin osallistuvilla ottelijoilla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi. 
Ratsastuksen sisältävien kilpailuiden ottelijoilla on oltava voimassa oleva ratsastuslupa. 

2  5-ottelun ratsastusluvan myöntää liiton toimisto anomusten perusteella. Anomuksesta on käytävä ilmi 
ottelijan harjoituspaikka, ratsastusvalmentaja yhteystietoineen sekä muu mahdollinen näyttö 
ratsastustaidoista. Ratsastuslupa myönnetään kattamaan kaksi lisenssikautta kerrallaan, jonka jälkeen se 
on anottava uudestaan. Voimassa oleva UIPM lisenssi ei mahdollista ratsastusta, mikäli liiton toimisto ei 
ole myöntänyt ratsastuslupaa. 

3  Lisenssin lunastamalla ottelija sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä nykyaikaisen 5-ottelun sääntöjä, 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailumääräyksiä ja Antidopingtoimikunnan määräyksiä. 

4 Kilpailulisenssin lunastamalla ottelija hyväksyy nimensä, tiedon edustamastaan seurasta ja 
hankkimastaan lisenssistä julkaisemisen osana SM5L:n lisenssilistaa.  

5  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus mitätöi kilpailutulokset, jotka on saavutettu kuluvalla 
kilpailukaudella ennen lisenssin lunastamista. Mitätöinti voi aiheuttaa rajoituksia edustusoikeuksiin tai 
vaikuttaa edustusjoukkuevalintoihin. 

Lisenssisakko 

k.10  

1  Järjestävällä seuralla on velvollisuus tarkistaa että jokaisella kilpailijalla on kilpailuun saapuessaan 
voimassa oleva kilpailulisenssi, mukaan lukien tarvittaessa ratsastuslupa. Järjestävä seura määrätään 
maksamaan lisenssisakkona enintään lisenssimaksun suuruisen summan, mikäli antavat lisenssittömän 
ottelijan osallistua kilpailuun. Lisenssisakko peritään liitolle. 

Edustaminen 

k.11  

Ottelija voi edustaa yhden lisenssikauden aikana vain yhtä seuraa. 
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Seuran vaihtaminen 

k.12  

1  Ottelijan on ilmoitettava seuran vaihtamisesta kirjallisesti 31.7. mennessä sille seuralle, josta ottelija 
siirtyy pois, sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

2  Siirtoilmoituksen laiminlyönyt ottelija ei voi edustaa uutta seuraa lisenssikauden aikana, ellei vanha 
seura ole antanut tähän suostumustaan. Suostumuksesta on ilmoitettava Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliitolle. 

3  Jollei suostumusta siirtoon saada, siirtoilmoituksen laiminlyöneen ottelijan tulokset katsotaan 
saavutetuiksi vanhan seuran edustajana. 

4  Ottelija, joka ei ole osallistunut mihinkään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton alaiseen kilpailuun 
lisenssikauden aikana, on vapaa edustamaan seuraavalla lisenssikaudella mitä nykyaikaisen 5-ottelun 
seuraa hyvänsä. 

 

III KILPAILUTOIMINTA 

Järjestettävät kilpailut 

k.13  

1  Suomessa järjestetään henkilökohtaisia ja joukkuekilpailuja. Kilpailut voivat olla seurajäsenten välisiä, 
seurojen välisiä, piirikunnallisia, alueellisia, kansallisia, kansainvälisiä tai Suomen mestaruuskilpailuja. 

2  Samassa yhteydessä järjestettävien kilpailujen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan nimellä kisat. 

3  Järjestämisoikeudet myöntää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
jäsenseuroilla on kuitenkin aina oikeus järjestää seuran jäsenten ja seurojen välisiä kilpailuja ilman liiton 
erillistä suostumusta. 

Sarjat 

k.14  

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton viralliset sarjat, erikseen miehille ja naisille, ovat yleinen sarja sekä 
ikäsarjat Masters-ottelijoille, nuorisolle ja lapsille.  

2  Ikäsarjat Masters-ottelijoille, erikseen miehille ja naisille, ovat 30-39 vuotiaat (Masters 30+), 40-49 
vuotiaat (Masters 40+), 50-59 vuotiaat (Masters 50+), 60-69 vuotiaat (Masters 60+) ja yli 70-vuotiaat 
(Masters 70+). 

3  Nuorison ja lasten ikäsarjat pojille ja tytöille, ovat 19-21 vuotta (Juniorit), 17-18 vuotta (U19), 15-16 
vuotta (U17), 13-14 vuotta (U15), 11-12 vuotta (U13), 9-10 vuotta (U11) ja 8 tai vähemmän (U9) . 

4 Osallistuminen ikäsarjaan määräytyy vähentämällä kilpailun järjestämisvuodesta kilpailijan 
syntymävuosi. Päivällä ja kuukaudella ei ole vaikutusta. 

5  Virallisia sarjoja sekä ikäsarjoja voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä yhdistää. Tällöin palkinnot 
jaetaan yhdessä sarjassa, mutta rankingpisteet jaetaan yhdistetyille sarjoille erikseen. Ottelijan on 
mahdollista saada pisteitä useammassa sarjassa. 

6  Masters sarjoissa käytetään UIPM määrittelemää handicap järjestelmää 
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7  Ottelija voi osallistua oman ikäluokkansa lisäksi yhtä ylempään sarjaan. Suomen Miekkailu- ja 5-ottelu 
liiton luvalla ottelija voi osallistua myös mihin tahansa ylempään sarjaan. Kyseinen lupa tulee anoa 
viimeistään 4 viikkoa ennen kisoihin ilmoittautumisen päättymistä. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto 
toimittaa osallistumispäätöksen tiedoksi ottelijalle, hänen edustamalleen seuralle sekä kilpailun 
järjestävälle seuralle välittömästi päätöksen jälkeen. 

8  Kaikissa sarjoissa kilpailuun osallistuva ottelija tarvitsee voimassa olevan ko. kilpailuun soveltuvan 
kilpailulisenssin. Mikäli 5-ottelukilpailuun osallistuu ilman ratsastusta riittää moniottelulisenssi ja mikäli 
osallistuu vain uintiin ja laser runiin (ammunta ja juoksu) riittää kolmiottelulisenssi. 

 

k.15  

Kansalliset kilpailut ovat avoimia liittoon kuuluville seuroille ja niiden jäsenille. Kansainväliset kilpailut ovat 
avoimia UIPM:n jäsenliittojen seuroille ja niiden jäsenille. 

Järjestelytoimikunta 

k.16  

1  Kilpailun tai kisat järjestävän seuran on nimettävä järjestelytoimikunta, joka huolehtii kilpailujen 
järjestämisestä kilpailusääntöjen ja näiden kilpailumääräysten mukaisesti. 

2  Kilpailun vastuuhenkilönä toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. 

Tekninen johto 

k.17  

1  Kilpailun läpiviennistä vastaa tekninen johto, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. 

2  Kilpailun johtajana toimii teknisen johdon puheenjohtaja. 

3  Kilpailun tuomaritoimintaa johtaa tuomarivastaava, joka myös raportoi tuomariaktiviteetin liiton sääntö- 
ja tuomarityöryhmälle. 

Avustava henkilökunta 

k.18  

Järjestelytoimikunta nimeää teknisen johdon käyttöön kilpailun joustavaan läpivientiin vaadittavan määrän 
avustavaa henkilökuntaa. 

Tuomarit 

k.19 

1  Muissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa ja Suomen mestaruuskilpailuissa toimivat tuomareina riittävän 
pätevyyden omaavat tuomarit, jotka seurat asettavat kilpailun teknisen johdon käytettäväksi. 

2  Seurassa on tuomarivastaava, joka johtaa seuransa tuomaritoimintaa. 

3  Kansallisen kilpailun tuomaritoiminnan raportointivastuu on kilpailua järjestävän seuran 
tuomarivastaavalla. 

k.20 

1  Seurat vastaavat siitä, että niiden joukkueiden mukana on riittävä määrä päteviä tuomareita ja 
suorittavat tuomaripalkkiot omille tuomareilleen. 
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2  Tuomarit ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle ilmoittautumisajan puitteissa. 

3  Tuomarivelvoite on seuraava: 

Henkilökohtaisessa kilpailussa: 

 3 - 5 ottelijaa 1 tuomari 

6 – 8 ottelijaa 2 tuomari 

9 – n ottelijaa 3 tuomaria 

Joukkuekilpailussa: 

1 joukkue 1 tuomari 

2-3 joukkuetta 2 tuomari 

4 - n joukkuetta 3 tuomaria 

 

4  Jollei Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuran joukkueen ei ole ilmoittautumisajan puitteissa 
esittänyt vaadittua määrää tuomareita, tekninen johto määrää sille Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
kilpailulle nimeämän tarkkailijan tai valvojan ja tuomarivastaavan läsnä ollessa tuomarisanktion. 

K.21 

Tuomarisanktion määrästä päättää Suomen Miekkailu-ja 5-otteluliiton kokous. Tuomarisanktio peritään 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton tarkkailijat 

k.22 

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksella on oikeus nimetä tarkkailijoita Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton suostumuksella järjestettäviin kilpailuihin. Tarkkailijan nimi ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle. 

2  Tarkkailijan kulut maksaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. 

Käytettävät kilpailujärjestelmät 

k.23 

1  Käytettävän kilpailujärjestelmän on taattava kilpailijoille tasapuoliset mahdollisuudet menestymiseen. 

2  Kilpailun järjestäjä saa jäljempänä mainituin poikkeuksin valita kilpailussa käytettävän järjestelmän. 
Valittu järjestelmä on ilmoitettava kilpailukutsussa. 

k.24 

1  Suomessa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella järjestettävä kilpailu voidaan järjestää 
joko (yksilö-, viesti- tai joukkuekilpailuina) kaikissa näissä kilpailumääräyksissä kuvatuissa 5-ottelun 
muodoissa (vrt. k.1) 

k.25 

1  Suomen mestaruuskilpailussa käytettävästä järjestelmästä määrätään jäljempänä erikseen. 

k.26 
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1  Tarkemmat määräykset sovellettavan järjestelmän sisällöstä on annettu Kansainvälisen 5-otteluliiton 
voimassa olevissa kilpailusäännöissä. 

2  Käytettävä kilpailujärjestelmä vahvistetaan nimenhuudon päätyttyä. Sitä ei saa ensimmäisen lajin 
alettua muuttaa. 

Kilpailukalenteri 

k.27 

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus julkaisee alustavan kilpailukalenterin kilpailukaudeksi 
kerrallaan kansainvälisen kalenterin ilmestyttyä. 

2  Alustava kilpailukalenteri toimitetaan seuroihin lausuntokierrokselle. Muutosten ja täydennysten 
tekemiseen annetaan määräaika, joka on vähintään yksi kuukausi. 

3  Seurat voivat lausuntokierroksen aikana hakea järjestelyoikeuksia niille kilpailuille, joille alustavassa 
kalenterissa ei ole nimetty järjestäjää sekä anoa järjestettäväkseen mahdollisia muita kansallisia 
kilpailuja, joita ei vielä ole merkitty kalenteriin. 

Kilpailujen siirtäminen ja peruuttaminen 

k.28  

1  Kilpailu voidaan siirtää tai peruuttaa vain Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen luvalla. 

2  Seuran, joka ei pysty järjestämään kilpailukalenterin mukaista kilpailua, on ilmoitettava siitä ja 
peruuttamisen syystä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon viimeistään kuukautta ennen 
kilpailupäivää. 

3  Seuralle, joka ei järjestä kalenterin mukaista kilpailua tai kalenteriin merkittyjä kilpailuja voidaan 
määrätä sanktiomaksu. Liittokokous päättää vuosittain sanktiomaksun suuruuden. Maksu peritään 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle. 

Kilpailukutsut 

k.29  

1  Järjestelytoimikunnan on lähetettävä kilpailukutsut Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuroille 
sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua. 

2  Järjestelytoimikunta voi jättää kilpailukutsun lähettämättä seuroille, jotka ovat ilmoittaneet, ettei niille 
tarvitse toimittaa kilpailukutsua kirjallisesti. Tällaisen ilmoituksen tehneen seuran jäseniin sovelletaan 
kuitenkin kilpailusääntöjä ja näitä kilpailumääräyksiä samalla tavalla, kuin ottelijoihin joiden seurat eivät 
ole tehneet tällaista ilmoitusta. 

k.30  

Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi kilpailupaikan osoite, ilmoittautumisaika ja -tapa sekä osallistumismaksu. 
Kilpailukutsusta on myös käytävä yksiselitteisesti ilmi kilpailusarjat, nimenhuuto- ja alkamisaika sekä 
kilpailujen vastuuhenkilön ja kilpailujen johtajan nimi. Siinä on myös ilmoitettava käytettävät 
kilpailujärjestelmä. 

Kilpailuun ilmoittautuminen 

K.30 
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1  Ottelijan ilmoittamisen kilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa kilpailijat järjestelytoimikunnalle tai 
kutsussa erikseen mainittavalla tavalla. 

2  Suomessa järjestettäviin kilpailuihin osallistuvien ulkomaalaisten ottelijoiden ilmoittamiset tekee kunkin 
ottelijan edustama kansallinen liitto, joka ilmoittaa ottelijat kilpailuun paremmuusjärjestyksessä. 

3  Kilpailujen järjestelytoimikunta saa harkintansa mukaan päättää muista tavoista, joilla suomalainen 
ottelija voi ilmoittautua täällä järjestettävään kilpailuun. 

4  Joukkueen ilmoittamisen kilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa ilmoittautumisajan kuluessa 
joukkueiden määrän järjestelytoimikunnalle. 

5 Seuran määräaikaan mennessä tekemä ilmoittautuminen on aina hyväksyttävä. 

6  Ilmoittautumalla kilpailuun ottelija hyväksyy nimensä julkaisemisen kilpailun osallistujaluettelossa, 
eräjaoissa, kilpailun väli- ja lopputuloksissa sekä kilpailunjärjestäjän ja/tai liiton tiedotteissa. 

Jälki-ilmoittautuminen 

k.31 

1  Kilpailun järjestäjä voi ottaa harkintansa mukaan huomioon jälki-ilmoittautumisia. 
Jälki-ilmoittautumiselle voidaan asettaa määräaika. Jälki-ilmoittautuneelta kilpailijalta voidaan periä 
osallistumismaksu enintään kaksinkertaisena. 

2  Järjestelytoimikunnan tekemästä päätöksestä, joka tarkoittaa ettei kilpailuun hyväksytä jälki- 
ilmoittautumisia, ei voi valittaa. Tällaisesta päätöksestä on ilmoitettava kilpailukutsussa. 

 

Kilpailun tulokset 

k.32  

Järjestelytoimikunnan on ilmoitettava kilpailutulokset heti kilpailun päätyttyä tiedotusvälineille sekä 
julkaistava ne Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton verkkosivuilla. 

 

IV SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 

Yleistä 

k.33  

1  Suomen mestaruuskilpailu voidaan järjestää biathle, laser run, triathe, tetrathlon ja 5-ottelussa. 

2  Suomen mestaruuskilpailut voidaan otella henkilökohtaisena, joukkue- tai viestikilpailuna Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton virallisissa sarjoissa sekä nuorison ja Masters-ikäsarjoissa. 

3  Masters ikäsarjoja voidaan Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen päätöksellä yhdistää. 

4  Masters ikäryhmissä käytetään UIPM tasoitusjärjestelmää. 

5  Nuorten ja lasten ikäsarjoja voidaan Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen päätöksellä 
yhdistää. 

6 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus päättää kutakin vuotta varten edellisen vuoden marraskuun 
loppuun mennessä ne ottelumuodot ja sarjat, joissa Suomen mestaruuksista otellaan. Edellä mainituissa 
sarjoissa otellaan mestaruuksista, mikäli harrastajamäärän katsotaan olevan riittävän. 
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7  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolla on oikeus tuoda kilpailupaikalle liiton sponsorin materiaalia erillisen 
sopimuksen mukaisesti 

Suomen mestaruuskilpailun arvo 

k.34  

 
1 Suomenmestaruusarvon saadakseen henkilökohtaisessa kilpailussa on oltava vähintään kaksi 
kilpailijaa.  
 

2  Suomenmestaruusarvon saadakseen viesti- tai  joukkuekilpailussa on oltava mukana vähintään kolme 
joukkuetta vähintään kahdesta seurasta. 

 

3 Nykyaikaisen 5-ottelun SM-mitalia Junioreiden ikäsarjassa, yleisessä sarjassa tai Masters-ikäsarjassa 
ei voida jakaa ottelijalle tai joukkueelle jolla on kaksi tai useampia lajeja kokonaan aloittamatta (DNS) 
kyseisessä kilpailussa.  

 
Nykyaikaisen 5-ottelun SM-mitalia muissa ikäsarjoissa ei voida jakaa ottelijalle tai joukkueelle jolla on yksi 
tai useampia lajeja kokonaan aloittamatta (DNS) kyseisessä kilpailussa. 
  
Muiden nykyaikaisen 5-ottelun muotojen (neliottelun, kolmiottelun, laser runin tai biathlen) SM-mitalia ei 
voida jakaa ottelijalle tai joukkueelle jolla on yksi tai useampia lajeja kokonaan aloittamatta (DNS) 
kyseisestä kilpailusta. 
 
4 Mikäli SM-mitalia ei voida jakaa ottelijalle/joukkueelle kohdan k.34.3 johdosta, mitali jaetaan 
lopputuloksissa seuraavalle kyseisen kohdan ehdot täyttävälle ottelijalle/joukkueelle. 

  

Suomen mestaruuskilpailujen vuosittaisuus 

k.35  

Suomen mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton suostumuksella. 

Kilpailujen ajankohta 

k.36  

Mestaruuskilpailujen järjestämisen ajankohdan päättää liiton hallitus vähintään kolmea kuukautta ennen 
kyseistä kilpailua. 

Järjestäjäehdokkaat 

k.37  

Järjestäjäehdokkaiden on lähetettävä ilmoituksensa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon niin 
ajoissa, että se voidaan ottaa huomioon kilpailun järjestäjästä päätettäessä. 

 

Osallistumisoikeus 
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k.38  

1  Suomen mestaruuskilpailut ovat avoimia Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliittoon kuuluville seuroille ja 
niiden jäsenille. Henkilökohtaisen SM-mitalin voi voittaa vain Suomen kansalainen. 

2  Suomen kansalainen on kuitenkin oikeutettu osallistumaan yleisen sarjan henkilökohtaiseen 5-ottelu 
mestaruuskilpailuun, vaikka hän edustaisi ulkomaista seuraa. 

3  Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuvalla ottelijalla pitää olla kansallinen kilpailulisenssi. 
Ratsastusosuuteen voi osallistua ainoastaan ottelija jolla on voimassa oleva ratsastuslupa. 

k.39  

Suomen mestaruuskilpailuiden kilpailunjohtaja, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämä valvoja tai 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämä tuomarivalvoja eivät saa osallistua kyseiseen 
mestaruuskilpailuun kilpailijana. 

Liiton valvontaoikeus 

k.40  

Suomen mestaruuskisoja hakevan seuran on esitettävä kilpailua koskeva suunnitelmansa Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen tai sen määräämän edustajan hyväksyttäväksi. Liiton edustaja 
voidaan tarvittaessa kutsua tutustumaan kilpailupaikkaan. 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton valvojat 

K.41 

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus nimeää mestaruuskilpailuihin valvojan, joka raportoi 
kilpailusta ja kilpailumääräysten noudattamisesta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitukselle. 
Valvojan nimi ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle. 

2  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus nimeää mestaruuskilpailuihin tuomarivalvojan, joka johtaa 
mestaruuskilpailun tuomaritoimintaa ja raportoi tuomaritoiminnasta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
hallitukselle. Tuomarivalvojan nimi ilmoitetaan järjestelytoimikunnalle.  

3  Valvojien kulut maksaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto. Maksuperusteet vahvistaa Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. 

Kilpailupaikat 

k.42  

1  Kilpailupaikka tai kilpailupaikat  on valittava niin, että siellä on riittävästi tilaa kilpailun joustavaan 
läpivientiin. Paikalla on oltava riittävä määrä kalustoa sekä laitteistojen toimivuudesta vastaava 
ammattitaitoinen henkilö. 

2  Kilpailun eri lajit voidaan järjestää eri paikoissa. Tällöin ottelijoille ja heidän tukijoukoilleen on varattava 
riittävästi aikaa siirtymiseen eri kilpailupaikkojen väillä. Kilpailun lajit voidaan tarvittaessa jakaa 
useammalle eri päivälle.  

3  Kilpailupaikalla on oltava mahdollisuus alkuverryttelyyn sekä loppuverryttelyyn ja peseytymiseen. 
Kilpailijoille on taattava pääsy ohjelman mukaan ensimmäiselle kilpailupaikalle vähintään tuntia ennen 
kilpailun alkua. 
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Tuomarit 

k.43 

1  Suomen mestaruuskisoissa toimivat tuomareina Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen tai 
sääntö- ja tuomarityöryhmän valitsemat tuomarit. 

2  Tuomareiden matkoista ja palkkioista aiheutuvista kustannuksista vastaa Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliitto. 

3  Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuvat seurat korvaavat ilmoittautumismaksun yhteydessä 
perittävällä summalla tuomaritoiminnasta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitolle aiheutuvia kustannuksia. 
Perittävän korvauksen määrän päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. Seuralta perittävä 
summa voidaan päättää suhteuttaa kilpailuun osallistuvien, seuraa edustavien ottelijoiden määrään. 

4  Jäsenseuran tuomarivastaavan on ilmoittautumista koskevien määräaikojen puitteissa lähetettävä 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntö- ja tuomarityöryhmälle lista niistä tuomareista, jotka hänen 
seuransa asettaa ehdolle ja tarjoaa teknisen johdon käytettäväksi. 

5  Muilta osin Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan samoja periaatteita tuomareiden 
ilmoittamisessa, kuin kohdassa k.20 – k.21 on määrätty. 

Mestaruuskilpailun kilpailukutsut 

k.44 

1  Järjestelytoimikunnan on lähetettävä alustava mestaruuskilpailukutsu Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliiton jäsenseuroille sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon viimeistään neljä viikkoa 
ennen kilpailua. 

2  Alustavasta kilpailukutsusta tulee käydä ilmi mestaruuskilpailun päivämäärä, sarja sekä 
ilmoittautumisaika, -tapa ja osallistumismaksu. Kutsusta on myös käytävä ilmi kilpailun vastuuhenkilön ja 
kilpailun johtajan nimi. 

k.45 

1 Järjestelytoimikunnan on hyväksytettävä vahvistetun kilpailukutsun perustana oleva käytettävä 
kilpailujärjestelmä ja sen edellyttämä tuomaritarve kilpailun valvojalla. 

2  Järjestelytoimikunnan on lähetettävä vahvistettu mestaruuskilpailukutsu Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliiton jäsenseuroille sekä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon viimeistään kuusi päivää 
ennen kilpailua. 

3  Vahvistetusta kilpailukutsusta tulee käydä ilmi kilpailupaikan/kilpailupaikkojen osoite, toteutuvat 
kilpailusarjat, nimenhuuto- ja alkamisaika sekä mestaruuskilpailussa käytettävä kilpailujärjestelmä. 
Alustavassa kilpailukutsussa ilmoitettuja ajankohtia voi muuttaa vain pakottavista syistä. Muutosperusteet 
arvioi kilpailun valvoja 

 

Mestaruuskilpailuun ilmoittautuminen 

k.46  
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1  Ottelijan ilmoittamisen mestaruuskilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa kilpailijat Suomen Miekkailu- ja 
5-otteluliiton toimistoon paremmuusjärjestyksessä. 

2  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus saa harkintansa mukaan päättää muista tavoista, joilla 
mestaruuskilpailuun voi ilmoittautua. 

3 Joukkueen ilmoittamisen kilpailuihin tekee seura, joka ilmoittaa ilmoittautumisajan kuluessa joukkueiden 
määrän järjestelytoimikunnalle. 

4  Ilmoittautumisaika päättyy kaksi (2) viikkoa ennen mestaruuskilpailua, perjantaina kello 24.00. 

5  Seuran kautta määräaikaan mennessä tehty ilmoittautuminen on aina hyväksyttävä. 

6 Ilmoittautumalla kilpailuun ottelija hyväksyy nimensä julkaisemisen kilpailun osallistujaluettelossa, 
eräjaoissa, kilpailun väli- ja lopputuloksissa sekä kilpailunjärjestäjän ja/tai liiton tiedotteissa. 

7  Mestaruuskilpailuihin jälki-ilmoittautuneilta seuroilta peritään ottelija/joukkuekohtainen sanktiomaksu, 
jonka suuruudesta päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. 

8 Seuroilta, joiden ottelijoista/joukkueista vähintään yksi peruuttaa osallistumisensa mestaruuskilpailujen 
ilmoittautumisajan päätyttyä tai jättää saapumatta kisapaikalle peritään ottelija/joukkuekohtaisesti 
korkeintaan osallistumismaksun suuruinen sanktio, ellei ottelija voi osoittaa poisjäännin olevan perusteltu. 
Poisjäännistä perustellusta henkilökohtaisesta syystä on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle ja 
liittoon. Mikäli ottelija/joukkuekohtainen osallistumismaksu on jo maksettu, ei erillistä sanktiota ei enää 
peritä.  

 

Suomen mestaruuskilpailun järjestelmä 

k.47 

1  Suomen mestaruuskilpailut järjestetään UIPM:n kilpailusääntöjä noudattaen. 

2  Suomen mestaruuskilpailut Masters ikäsarjassa järjestetään noudattaen kansainvälisen 5-otteluliiton 
UIPM Masters sääntöjä. 

Suomen mestaruuskilpailun viesti- ja  joukkuekilpailu järjestelmä 

k.48 

1  Suomen mestaruuskilpailut järjestetään UIPM:n kilpailusääntöjä noudattaen. 

2  Suomen mestaruuskilpailut masters ikäsarjassa järjestetään noudattaen kansainvälisen 5-otteluliiton 
UIPM Masters sääntöjä. 

Mitalit ja palkinnot 

k.49 

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto hankkii ja kustantaa kunkin kilpailun mitalit. 

2  Henkilökohtaisessa mestaruuskilpailussa järjestelytoimikunta hankkii ja kustantaa muut palkinnot. 
Palkintojen tulee arvoltaan olla sellaisia että ne kunnioittavat kyseisen kilpailun arvokkuutta, 
osanottomaksua ja osallistujamäärää. Joukkueiden mestaruuskilpailussa muut palkinnot jätetään 
järjestelytoimikunnan harkittavaksi. 

3  Palkintojenjakotilaisuudessa palkittavat pukeutuvat seuran edustusasuun. 
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V ALUEELLISET KISAT 

k.50  

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto voi tunnustaa sellaiset alueelliset kisat, joiden ohjelmassa on 5- 
ottelukilpailuja (esimerkiksi piirikunnalliset mestaruus- ja suurkisat sekä kansainväliset alueelliset kisat, 
esimerkiksi Itämeren kisat yms.). 

2 UIPM:n sääntöjä on noudatettava ellei ennalta ole muuta Kansainvälisen Olympiakomitean 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti ilmoitettu. 

k.51  

Alueellisissa kisoissa noudatetaan mestaruuskilpailuista määrättyä soveltuvin osin. 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton edustaja 

k.52  

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus nimeää alueellisiin kisoihin Suomen Miekkailu- ja 5- otteluliiton 
edustajan, joka alueellisten kisojen sääntöjen mukaisesti edustaa lajiliittoa. 

 

 

 

VI KILPAILU- JA LEIRIMATKAT 

Kilpailu- ja leirimatkat sekä harjoittelu ulkomailla 

k.53  

1 Ulkomailla kilpaillessaan tai harjoitellessaan ottelija edustaa aina Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliittoa ja 
seuraansa riippumatta siitä, onko matkajärjestelyt tehty Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton, seuran tai 
ottelijan itsensä toimesta. 

2  Koti- ja ulkomaan kilpailu- tai leirimatkoilla sekä näiden vapaa-aikana koko joukkueen käytöksen tulee 
olla tehtävän arvon mukaista. Ystävällinen, hyvä ja toiset huomioiva käytös on itsestäänselvyys koko 
joukkueelle. 

3 Alaikäisten urheilijoiden on kiellettyä käyttää päihteitä kilpailu- tai leirimatkan aikana.  

4 Mikäli matkalla on mukana alaikäisiä urheilijoita, on alkoholin tarjoilu ja nauttiminen kielletty kaikissa 
joukkueen yhteisissä tilaisuuksissa. 

Joukkueenjohtaja 

k.54  

1  Ulkomaanmatkoilla tulee olla nimettynä täysi-ikäinen joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtajan nimi on 
ilmoitettava Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon ennen matkaa. 

2  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämillä matkoilla joukkueen johtajan nimeää Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus. 

3  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämä joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä 
kilpailuorganisaation ja ottelijoiden välillä, sekä toimittaa kilpailutulokset Suomen Miekkailu- ja 5- 
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otteluliittoon. Joukkueen jäsenet ovat velvollisia tiedottamaan joukkueen yhteyshenkilönä toimivaa 
joukkueen johtajaa siitä, missä joukkueen jäsenet liikkuvat. 

4  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimeämän joukkueen johtajan on annettava kirjallinen tai suullinen 
raportti matkasta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimistoon kolmen viikon kuluessa kotiinpaluusta. 
Muista kilpailumatkoista raportoitaessa on toimitettava vähintään tulosluettelo Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliiton toimistoon. 

5  Liiton nimeämä joukkueen johtaja ei toimi alaikäisten ottelijoiden sijaishuoltajana, vaan seuran on 
ilmoitettava alaikäisen ottelijan täysi-ikäinen vastuuhenkilö samalla kun ilmoittaa ottelijan ulkomailla 
järjestettäviin kisoihin. 

Kansainvälinen kilpailutoiminta 

k.55  

1  Ilmoittautuminen ulkomaisiin kilpailuihin tapahtuu Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton toimiston kautta. 

Ilmoittautumisen UIPM:n kilpailuihin tulee tapahtua Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton asettaman 
ilmoittautumisajan puitteissa. Ottelijalla tulee ilmoittautumisajan umpeutuessa olla voimassa oleva 
kansainvälinen lisenssi. 

Ulkomaisiin kilpailuihin jälki-ilmoitetulta tai ilman kansainvälistä lisenssiä ilmoitetulta ottelijalta peritään 
sanktiomaksu. Sanktiomaksun suuruudesta päättää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kokous. 

2  Ottelijan oikeudesta osallistua ulkomailla kansainvälisten 5-otteluliittojen arvokilpailuihin päättää 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus. 

k.56  

Kutsut Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin kilpailuihin lähetetään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
toimiston kautta. 

Matkajärjestelyt 

k.57  

 1 Suomen arvokilpailujoukkueen (EM, MM) tai liiton koordinoiman maajoukkuetoiminnan matkajärjestelyt 
hoidetaan liiton toimiston kautta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Liitto osallistuu vain niiden urheilijoiden 
tukemiseen, joiden matkajärjestelyt on toteutettu liiton kautta. Muunlainen menettely on mahdollista 
yksittäistapauksissa ja erikseen toiminnanjohtajan kanssa näin sovittaessa. 

2  Yksittäinen ottelija tai valmentaja ei ole oikeutettu ilman toiminnanjohtajan suostumusta varaamaan 
matkoja tai majoitusta Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton nimissä, vaikka hänet olisi valittu Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kustantamalle matkalle. 

k.58 

1  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämillä matkoilla Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto korvaa 
ottelijoiden todelliset matkakulut Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksen määräämän summan 
ylärajaan saakka. Matkakulut korvataan tositteita vastaan. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
matkajärjestely kattaa matkat ja asumisen. 

2  Ellei henkilölle ole myönnetty kiinteätä summaa matka-avustuksena, jäävät ruoka ja paikallisliikenteen 
maksut (raitiovaunu, metro, bussi, taksi jne.) hänen itsensä maksettaviksi. Järjestäjän tarjoamasta 
ruoasta tai kuljetuksista pyritään tiedottamaan ennen matkaa. 
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3  Jos henkilö haluaa Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton järjestämällä matkalla henkilökohtaisista syistä 
erikoisjärjestelyt matkustusaikatauluun tai muihin matkaa koskeviin seikkoihin, Suomen Miekkailu- ja 5- 
otteluliitto ei korvaa näistä järjestelyistä mahdollisesti aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. 

4  Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto tiedottaa kilpailumatkalle valitut joukkueet sekä maksuperusteet 
viimeistään kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Jos joidenkin henkilöiden kesken joudutaan vielä tekemään 
valintoja tämän määräajan jälkeen, ilmoitetaan ko. henkilöille kriteerit, joilla valinta tehdään. 

k.59 

1  Edustustehtävästä (PM, EM, MM, O tai niihin valmistava leiri) kieltäytyvällä urheilijalla tulee olla 
lääkärintodistus tai todistettava erittäin painava henkilökohtainen syy. 

2  Ottelijaa ei voida vaatia osallistumaan kilpailuun tai leirille omalla kustannuksellaan. 
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