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Miekkailun sääntö- ja tuomarityöryhmä
___________________________ _______________________________________________

Kansainvälinen miekkailuliitto FIE hyväksyi kongressissaan 11/.2021 muutoksia miekkailun
sääntöihin:

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

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
- satelliitti kilpailuissa

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.

Todettiin 1.3.2021 voimaan astuneet muutokset

FIE:n merkkeihin sirut
1.3.2021 alkaen kaikissa uusissa kankaisissa miekkailuvarusteissa (takki, housut, plastron,
maski) on ollut FIE:n merkin sisällä siru, joka käytetään takaamaan varusteen ja FIE:n leiman
aitous.

Kauteen 2025/2026 saakka ja sen ajan sekä sirulliset että siruttomat varusteet ovat
hyväsksyttäviä. Kauden 2026/2027 alkuun mennessä kaikkien tulee siirtyä sirullisiin
varusteisiin.

1.1.2022 voimaan astuvat muutokset
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t.94-t.95 uusjako
Nämä sääntökohdat käsittelevät tuomarin tekemää annetun osuman mitätöimistä varuste- ym.
poikkeaman vuoksi. Kappaleet on nyt järjestelty uudelleen niin että varusteiden kuntoon liittyvät
seikat on koottu kappaleeseen t.94 ja t.95 käsittelee vartalojohdon irtoamista.

t.160 + t.169 yhdelle joukkueen jäsenelle annettu 3- ja 4-ryhmän mustan kortin käsittely
muun joukkueen näkökulmasta
Vaikka joukkueen yksi jäsen suljettaisiin kilpailusta tai saisi muita kurinpidollisia sanktioita, tämä
ei kohdistu koko joukkueeseen (jos joukkue muuten kykenee jatkamaan kisaa ilman rangaistua
miekkailijaa)

t.167 Junioreiden ja senioreiden aktiivisen kauden lasketaan alkavan syyskuusta
3- ja  4-ryhmän mustasta kortista seuraava, kilpailukielto vaikuttaa aikaisempaan tapaan
aktiiviseen kauteen. 1.1.2022 alkaen tämän lasketaan käynnistyvän sekä junioreilla että
aikuisilla syyskuusta.

m.28.8 langattomien merkitsijälaitteiden käyttöön liittynyt vaatimus  t-paidan
eristävyydestä poistettu

M.54.1

m.59.1-2

Aikaisemmin MM- ja Olympialaisten miekkailu osuudessa käytettävien aparattaattien  ja
alueiden tarkastamisesta on vastannut SEMI komission jäsen. Nyt tämä tehtävä on vastuutettu
kisajärjestäjän organisaatiolle, jolle on taataan tietty määrä aikaa tehtävän suorittamiseen.

M.59.1.c)

m.59 .2.a-b)

Miekkailuaparaateissa olevien lamppujen voimakkuuden kuvaukset on vaihdettu wateista
lumeiksi.

Kauden 2022/2023-alusta voimaan astuvat muutokset

t.18.4 Sähkömerkitsijälaitteen pöydän/tason ja ottelualueen välillä tulee olla 1 - 1,5 metriä
väliä
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m.13.1
Floretin kärkihylsy ja osa terästä (yhteensä 15 +/-1 cm) tulee peittää eristävällä aineella
(eristys- tai muu teippi, muovi, tms)

m.20.2 Tinan ja juotosten käyttö kiellettyä kärkihylsyn kiinnittämisessä terään

m.25.3 h) MIekkailutakin selässä olevalle urheilijan nimelle ja kansalaisuustunnukselle
aikaisempaa tiukemmat koko- ja värivaatimukset
Sukunimen tulee koostua tummansinisistä Isoista kirjaimista, joiden korkeuden on oltava  8-10
cm ja yksittäisen viivan leveys saa olla korkeintaan 1,5 cm

m.25.7.h) Kun olemassa olevaan maskiin lisätään kaksoiskiinnitys, tämä tulee teettää
maskin alkuperäisellä valmistajalla

M.27 florettimaskin parran ja miekkailutakin välisen johdon krokotiiliklipsit tulee
kiinnittää johtoonsa juottamalla
Muilta osin näitä krokotiiliklipsejä koskevat samat laadulliset vaatimukset kuin florettimiekkailijan
körppärissä olevaa klipsiä.

m.60.3-4
Aikaisemmin MM-kisoissa, Grand Prix-kisoissa ja Masters-kisoissa finaalivaiheessa pakollisten
aparaattien, joissa on lamppujen, tulosten ja ajan lisäksi myös miekkailijoiden nimet ja
varoitukset, käyttöä laajennetaan 64 uloslyöntiin.

Maanosien mestaruuskilpailuissa ja MC-osakilpailuissa tämän tyyppisten aparaattien käyttö on
edelleen vapaaehtoista.
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