
                                   

 
 
KILPAILUKUTSU  
 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton 
toimintakalenterin mukaisesti Helsingin 
Miekkailijat järjestää nuorten Masters-sarjan 2. 
osakilpailun kalpamiekkailukilpailut lauantaina 
12.10.2019 ja sunnuntaina 13.10.2019.  
 
Kilpailu on avoin kansainvälinen kilpailu eri 
ikäsarjojen nuorille miekkailijoille. 
 
Kilpailupaikka  
Kilpailupaikka on Töölön kisahalli (B-halli), Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 Helsinki. Ovet avataan 
klo 8.00.  
 
Tuomarit  
Seuroja pyydetään nimeämään tuomarit kilpailuorganisaation käyttöön liiton kilpailumääräysten 
mukaisesti: 
1 – 3 osallistujaa per sarja - ei tuomarivelvoitetta 
4 – 6 osallistujaa per sarja - yhden tuomarin velvoite 
7+ osallistujaa per sarja - kahden tuomarin velvoite 
Sanktiomaksu puuttuvasta velvoitetuomarista on 150 €. Järjestäjä ei maksa tuomareille korvauksia. 
 
Ennakkoilmoittautuminen  
Ophardt-järjestelmän kautta https://fencing.ophardt.online/ viimeistään pe 4.10.2019 mennessä. 
Peruutukset pe 4.10.2019 mennessä.  
Tämän jälkeen voi vielä jälki-ilmoittautua sähköpostitse tai henkilökohtaisesti kisapaikalla ennen 
nimenhuutoa. Jälki-ilmoittautumisesta perittävä lisämaksu on 10 €. Huomatkaa, että jälki-
ilmoittautuminen saattaa vaikuttaa velvoitetuomareiden määrään.  
 
Tiedustelut sähköpostitse info@helsinginmiekkailijat.com 
 
Kilpailun aikataulu  
 
La 12.10.19 Nimenhuuto Kilpailu  Sarja  Osanottomaksu 
 päättyy alkaa  

8.30 9.00 Naiset U20  30,00 € 
 8.30 9.00 Miehet U20  30,00 € 
 9.00 9.30 Sekasarja U11 15,00 € 
 13.00 13.30 Pojat U15  20,00 € 

13.00 13.30 Tytöt U15  20,00 € 



 
 
Su 13.10.19  Nimenhuuto Kilpailu  Sarja  Osanottomaksu 
 päättyy alkaa 
 8.30 9.00 Naiset U17  25,00 € 
 8.30 9.00 Sekasarja U13 15,00 € 
 11.30 12.00 Miehet U17  25,00 € 
 
Osanottomaksu  
Yllä luetellut osanottomaksut sisältävät liitolle tilitettävän kilpailumaksun. Maksu maksetaan 
käteisellä kilpailupaikalla. Jos haluatte maksaa seuranne kaikkien osallistujien osanottomaksut 
etukäteen järjestäjän pankkitilille, ottakaa yhteyttä järjestäjään info@helsinginmiekkailijat.com .  
 
Kilpailulisenssi  
Kilpailijoilla on oltava voimassa oleva SM5L:n kilpailulisenssi. Jos lisenssi on hankittu niin viime 
tingassa (esimerkiksi kokeilulisenssi), että tieto lisenssistä ei ole vielä ehtinyt Ophardt-
järjestelmään, kisapaikalla on esitettävä tosite lisenssimaksusta.  
 
Kilpailujärjestelmä  
Kunkin sarjan kilpailujärjestelmä päätetään alustavasti vasta ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä. 
Tähän saattaa tulla muutoksia vielä ennen kunkin sarjan alkua, kun lopullinen osallistujamäärä 
selviää.  
 
Kilpailun johtaja  
Kilpailun johtajana toimii Juhani Pääkkönen, email: juhani.pääkkönen@aldanella.com, p. 0400-
508 727.  
 
Säännöt ja määräykset 
Kilpailussa noudatetaan SM5L:n sääntöjä https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/strategia/saannot-
ja-maaraykset/  ja varustemääräyksiä https://www.fencing-
pentathlon.fi/site/assets/files/1176/liite3_varustemaaraykset_6_6_2018.pdf.   
Huomatkaa, että minikalpa (nro 0-2) on pakollinen sarjoissa U11 ja U13. 
 
Catering 
Töölön kisahallissa toimii kaupallinen kahvila. 
 
 
 
Tervetuloa kisaamaan!  
 
HELSINGIN MIEKKAILIJAT RY 
 
Juhani Pääkkönen 
 


