
 

 

 

KUTSU JUNIOREIDEN MASTERS-OSAKILPAILUUN 20.-21.1.2018  
  

Helsingin Miekkaiijat ry järjestää Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailukalenterin mukaisesti junioreiden 

kalpamiekkailukilpailut 20.-21.1.2018. Kisat ovat osa miekkailuliiton junioreiden Masters-kilpailusarjaa.  

Kilpailupaikka on Töölön Kisahalli, Paavo Nurmenkuja 1 C, 00250 Helsinki 

SARJAT JA AIKATAULU  
Lauantai 20.1.2018 
Kisapaikka aukeaa klo 8:00 

  

  

  

  

  

  

Sunnuntai 21.1.2018 
 kisapaikka aukeaa 08:00  

Sarja  Ilmoittautuminen 
päättyy/sarja alkaa  

Sarja  Ilmoittautuminen 
päättyy/sarja alkaa  

Pojat alle 17 v  
(syntynyt 2001 tai myöh.)  

09:00 / 09:30 Tytöt ja pojat alle 10 v  
(syntynyt 2008 tai myöh.)  

09:00 / 09:30 

Tytöt alle 17 v  
(syntynyt 2001 tai myöh.)  

09:00 / 09:30 Tytöt alle 20 v  
(syntynyt 1998 tai myöh.) 

09:00 / 09:30 

Tytöt ja pojat alle 8 v * 
(syntynyt 2010 tai myöh.)  

13:00 / 13:30 Pojat alle 20 v  
(syntynyt 1998 tai myöh.) 

09:00 / 09:30 

Tytöt ja pojat alle 12 v  
(syntynyt 2006 tai myöh.) 
  

13:00 / 13:30 Tytöt alle 14 v  
(syntynyt 2004 tai myöh.) 

13:00 / 13:30 

*ei ole osa Masters-kilpailusarjaa   Pojat alle 14 v  
(syntynyt 2004 tai myöh.) 

13:00 / 13:30 

  

KILPAILUJÄRJESTELMÄ JA SÄÄNNÖT  

Kilpailuissa noudatetaan junioreiden Masters-kilpailusarjan sääntöjä, jotka löytyvät liiton sivuilta 

http://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/.  

Kilpailuissa miekkaillaan yksi alkueräkierros 7 ja 6 miekkailijan erillä. Alkuerän jälkeen seuraa suora 

uloslyöntikilpailu, johon kaikki miekkailijat jatkavat. Kuitenkin, jos sarjassa on miekkailijoita 9 tai vähemmän, kaikki 

kilpailijat kohtaavat toisensa erämuotoisessa kilpailussa, jonka jälkeen seuraa uloslyöntikilpailu. Alle 10v ja alle 12v 

sarjoissa miekkaillaan 10-piston uloslyöntiottelut, muissa sarjoissa 15-piston ottelut.  
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Alle 10v ja alle 12v sarjoissa miekkaileva miekkailija saa osallistua oman ikäluokkaansa kilpailuun sekä seuraavaksi 

vanhempaan ikäluokkaan, mutta ei tätä vanhempien ikäluokkien kilpailuun. Esim. alle 10v miekkailija ei voi 

osallistua alle 14v kilpailuun. Ylemmissä ikäluokissa rajoituksia ei ole.  

Sarjassa on oltava vähintään kolme osallistujaa, jotta se järjestetään.   

Kilpailun aikana järjestämme myös alle 8v sarjan, joka ei ole osa Master-kilpailusarjaa. Kisan muoto 
päätetään ilmoittautumisten jälkeen.  
 

LISENSSIT JA VARUSTEEET  

Kaikilla miekkailijoilla täytyy olla voimassa oleva kansallinen kilpailulisenssi kaudelle 2017 - 2018.  

Kilpailuissa  noudatetaan  liiton  kansallisille  kisoille  asettamia  varustemääräyksiä: 

 http://www.fencingpentathlon.fi/site/assets/files/1176/sm5l_miekkailun_varustemaaraykset_1_0_2017.pdf .  

ILMOITTAUTUMINEN  

Seurojen ilmoittautumiset on tehtävä ennakkoon Ophardt -järjestelmän kautta viimeistään perjantaina 11.1.2018.  

TUOMARIVELVOITE  

Tuomarivelvoite määräytyy liiton kilpailumääräysten mukaisesti sarjoittain seuraavasti:  

  1 – 3 miekkailijaa  ei tuomarivelvoitetta  

  4 – 6 miekkailijaa  1 tuomari  

  7 – N miekkailijaa  2 tuomaria  

Myös tuomarit ilmoitetaan Ophardt -järjestelmän kautta viimeistään 15.1.2018. Rangaistusmaksu puuttuvasta 

velvoitetuomarista on 150 EUR. Huomatkaa, että tuomarivelvoite määräytyy sarjakohtaisesti 

ennakkoilmoittautumisajankohdan mukaan ja jälki-ilmoittautuneet voivat korottaa tuomarivelvoitetta.  

OSALLISTUMISMAKSU  

Osallistumismaksu maksetaan kisapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä käteisellä seuraavasti:  

    Alle 8-vuotiaat  15 EUR  

  Alle 10- ja 12-vuotiaat  20 EUR  

    Alle 14-vuotiaat ja kadetit 25 EUR  

  Juniorit  30 EUR  

 

 

Lämpimästi tervetuloa kisaamaan Helsinkiin!  

 

 

Anneli Vuorinen 

Kilpailun johtaja    

Helsingin miekkailijat ry 

anneli.vuorinen@gmail.com 
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Invitation to Masters junior epée competition  

20.-21.1.2018 Helsinki, Finland  

Fencing Club Helsingin Miekkailijat – Helsingfors Fäktare has the pleasure of inviting all the young epée 

fencers to the Helsinki Masters 2018 competition in Helsinki, Finland. The competition will take place at 

Töölön kisahalli, Paavo Nurmenkuja 1 C, Helsinki.  The competition is open for all young epée fencers, 

born in 1998 or later.  

The tournament is part of the Finnish Open Junior Masters 2017-2018 series and based on results 

in these tournaments four (4) best fencers in each age category will be invited to fence in the Masters 

Finals in spring 2018.  

The Masters Tournaments (except Finnish Championships for juniors and cadets) and the Masters Final 

are open for fencers from all FIE member federations. To determine the Masters Final fencers tree (3) 

best points from Masters Tournaments are counted.  

For more information about Masters series please refer to “Junioreiden Masters” page at 

http://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/ or contact Secretary 

General of  the Finnish Fencing and Pentathlon Association, Mrs. Lena Tallroth-Kock, 

lena.tallrothkock@fencing.fi or +358-50-336 2464.  

Categories and program  

Saturday 20th of January 2018  
venue opens at 08:00  

  

  

  

  

  

  

Sunday 21st of January 2018  
venue opens at 08:00  

Category  Registration 
time / start 
time  

Blade 
size   

Category  Registration 
time / start 
time  

Blade 
size   

U17 Boys  

(born 2001 or later)  

09:00 / 09:30 0-5  U10 Mixed  

(born 2008 or later)  

09:00 / 09:30 0-2  

U17 Girls  
(born 2001 or later)  

09:00 / 09:30 0-5  U20 Boys  
(born 1998 or later)  

09:00 / 09:30 0-5  

U8 Mixed * 
(born 2010 or later)  

13:00 / 13:30 0-2 U20 Girls  
(born 1998 or later)  

09:00 / 09:30 0-5  

U12 Mixed  
(born 2006 or later)  

13:00 / 13:30 0-2  U14 Boys  
(born 2004 or later)  

13:00 / 13:30 0-5  

*not a part of Masters 
Tournaments  

   U14 Girls  
(born 2004 or later)  

13:00 / 13:30 0-5  
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The U8 category is not a part of the Master Tournament. The form of the U8 competition is defined after the 

registration.  

 

Entry fees  

Entry fee shall be paid at the moment of registration  

 

U8:  15 EUR  

U10, U12:  20 EUR  

U14, U17: 25 EUR  

U20:  30 EUR  

 

Regulations http://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/  

In age categories U8, U10 and U12, a fencer may participate only in the next category in addition to his/hers own 

age category (for example, a fencer born in 2008 may only participate in U10 and U12 categories).  

 

Equipment requirements (according to Finnish rules)  

U8, U10, U12:    Fencing suit 350N, Plastron 800N, mask 350N, blade size 0-2  

U14:      Fencing suit 350N, Plastron 800N, mask 350N  

U17, U20:     Fencing suit 800N, Plastron 800N, mask 1600N   

 

Referees  

Each club having more than 4 fencers in a category must provide at least one referee. More than 7 fencers must 

provide at least two referees. Penalty payment for the lack of a referee in a category is 150 EUR which shall be paid 

before the start.  

Registration  

Registrations shall be made by the clubs via Ophardt or sent by email to anneli.vuorinen@gmail.com no later than 

on Friday 11th of January. Please indicate full name, date of birth, and club of all fencers. Please also send the 

names of your referees and the name & contact information (mobile phone and email) of your contact person in 

this competition.  

  

We warmly welcome all young epée fencers to “Helsinki Masters” competition!  

  

Anneli Vuorinen 

Competition Director  

Helsingin miekkailijat ry 

email: anneli.vuorinen@gmail.com  
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