


  
 

 

KILPAILUKUTSU 
JUNIOREIDEN JUHLASUURKILPAILUT XXX 

Sinä 7–20 -vuotias nuori, oletko miekkailija? Tule mukaan perinteiseen Suomen suurimpaan 
juniorimiekkailun huipputapahtumaan. Junioreiden JuhlaSuurkilpailut XXX järjestetään 
maaliskuun 22.–24. päivinä 2013 Espoossa Leppävaaran urheiluhallilla, osoitteessa 
Veräjäpellonkatu 6. 

Junioreiden Suurkilpailu on kaikkien nuorten oma miekkailukilpailu, johon voivat ottaa osaa 
kaikki kalpajuniorit. Kaiken ikäiset ja -tasoiset ovat tervetulleita kisaan, johon kutsumme nuoria 
miekkailijoita myös ulkomailta. Kilpailu kuuluu Miekkailu- ja 5-otteluliiton Masters-sarjaan 
2012–2013. 

Kilpailun sarjat ja aikataulut 

Perjantai 22.3. 

F-sarja (U9), 7–9-vuotiaat, synt. 04-06: klo 17.00 / ilmoittautuminen klo 16.30.  
Huom: minikalpa (0/2-terä) pakollinen! 

F-sarjaan pitää ilmoittautua 4 miekkailijaa, jotta sarja järjestetään. Jos sarja perutaan, 
sarjaan ilmoittautuneet voivat osallistua E-sarjaan ilmoittautumatta. Sarjan peruttamisesta 
ilmoitetaan viimeistään ke 20.3 liiton keskustelupalstalla. 

E-sarja (U11), 10–11-vuotiaat, synt. 02-03: klo 19.00 / ilmoittautuminen klo 18.30. 
Huom: minikalpa (0/2-terä) pakollinen! 

Lauantai 23.3. 

D-sarja (U13), 12–13-vuotiaat, synt. 00-01: klo 9.00 / ilmoittautuminen klo 8.30.  
Huom: ovet aukeavat klo 8.00! 

C-sarja (U15), 14–15-vuotiaat, synt. 98-99: klo 14.30 / ilmoittautuminen klo 14.00. 

Huom: tytöt ja pojat eri sarjassa! 

Sunnuntai 24.3. 
B-sarja (U17), 16–17-vuotiaat, 96-97: klo 9.00 / ilmoittautuminen klo 8.30. 
Huom: ovet aukeavat klo 8.00, tytöt ja pojat eri sarjassa! 

A-sarja (U20), 18–20-vuotiaat, synt. 93–95: klo 13.00 / ilmoittautuminen klo 12.30. 

Huom: tytöt ja pojat eri sarjassa! 

FINAALI (2 parasta tyttöä ja poikaa): klo 19.00 

Palkintojen jako 

F-sarjan (U9) palkinnot jaetaan heti perjantaina niille, joiden järjestys on selvinnyt. Loput F-
sarjan, E- (U11) ja D-sarjan (U13) palkintojen jako on lauantaina D-sarjan päätyttyä.  

Kaikkien muiden sarjojen (A-B-C) palkintojen jako (4 parasta jokaisesta sarjasta) on sunnuntaina 
finaalin jälkeen. 



  
 

 

Kilpailujärjestelmä 

Kilpailu aloitetaan perjantaina kilpailun nuorimmasta ikäluokasta, F-sarjasta (U9), josta 
parhaimmat pääsevät ikäluokkansa seuraavaan E-sarjaan (U11). E-sarjan parhaimmat 
nousevat edelleen tästä sarjasta seuraavan ikäluokkansa D-sarjaan (U13), joka käydään 
lauantaina. D-sarjan parhaimmat miekkailijat jatkavat edelleen ylempään C-sarjaan (U15), 
josta parhaimmat nousevat sunnuntaina käytävään B-sarjaan (U17). B-sarjan parhaimmat 
nousevat lopuksi kilpailun vanhimpaan ikäluokkaan, A-sarjaan (U20, avoimeen pääsarjaan). 
Kilpailu päättyy A-sarjan loppuotteluun.  

Seuraavan sarjaan nousijoiden määrä ilmoitetaan aina ennen erän alkua.  

C-sarjasta eteenpäin tytöt ja pojat miekkailevat eri sarjoissa. Kaikissa sarjoissa miekkaillaan 
yksi eräkierros. Lisäksi D-sarjassa (U-13) käydään suorat cup-uloslyöntiottelut ja C-
sarjasta lähtien cup-uloslyöntiottelut uusinnalla. 

Jokaisen ikäluokan sarjan lopputulokset selviävät kokonaiskilpailussa saavutetun sijoituksen 
perusteella. Sama miekkailija voi siis olla mitalisijoilla useammissa ikäsarjoissa. 

Ohessa kuva kilpailujärjestelmästä. 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia johtuen eri sarjojen osanottajien lukumäärästä. 
Muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa liiton Internet-sivulla (Kansalliset Kilpailukutsut). 



  
 

 

Ilmoittautumiset 

Seurojen ilmoittautumiset tehdään Ophardt-Online -kilpailujärjestelmän kautta 
viimeistään pe 15.3.2013. Lisätietoja Ophardtista seurojen kilpailuvastaaville 
www.fencing.fi/main/index.php?id=281 . 

Ilmoittautumismaksu kaikissa  sarjoissa on 17 €.  

Tuomarivelvoite ja varustesäännöt 

Tuomarivelvoite eri kisapäiville määräytyy eri kilpailupäivinä ilmoittautuneiden seuran 
miekkailijoiden kokonaismääristä (pe: E+F –sarjalaiset, la: C+D –sarjalaiset ja su: A+B –
sarjalaiset) seuraavasti: 

 miekkailijoita kisapäivänä yhteensä 1-4 => ei tuomarivelvoitetta kisapäiväksi 

 miekkailijoita kisapäivänä yhteensä 5-8 => 1 tuomari koko kisapäiväksi,  

 miekkailijoita 9-12 => 2 tuomaria, miekkailijoita 13-16 => 3 tuomaria koko 
kisapäiväksi jne...  

Tuomaripuhuttelu on perjantaina klo 16.40 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 8.40.  
Mahdolliset sanktiot puuttuvista tuomareista määrätään puhutteluhetkellä. 

Varustesäännöt ovat SM5L:n määräysten mukaiset. Miekkailijoilla on oltava Suomen 
Miekkailu- ja 5-otteluliiton kilpailulisenssi kaudelle 2012-2013. 

 

Tervetuloa nuorten ykköskilpailuun. Mukana on yli 150 miekkailijaa!  

Miekkailuterveisin kilpailun johtaja 
Harri Fogde 

PS. Kilpailupaikalla on hyvin varusteltu puffetti, josta löytyy syötävää ja juotavaa. 

PS2. Kilpailussa paikalla Laureola-miekkailuvarustemyynti, joka myy  myös Allstar-varusteita. 
Varmista varustehankintasi tilaamalla tuotteet ennakkoon puh. +372 5615 8693, 

hrkivi@gmail.com . 

 
Liitteet:  

 Tietoa ja kartta kilpailupaikasta 

 Hotelli Glo Sellon kisamajoitustarjous 

http://www.fencing.fi/main/index.php?id=281
mailto:hrkivi@gmail.com


  
 

 

Tietoa ja kartta kilpailupaikasta 

Leppävaaran urheiluhalli, Veräjäpellonkatu 6, 02600 Espoo 
 

 
 



  
 

 

 
 
Hotelli Glo Sellon kisamajoitustarjous 22.-24.3.2013 
 
Myös kotimaiset miekkailijat ja aseenkantajat voivat halutessaan hyödyntää 
neuvottelemaamme hotelli Glo Sellon kisamajoitustarjousta, joka on voimassa 10.3.2013 
asti. 
 
Hotelli Glo Sello 

 
Osoite: Leppävaarankatu 1, 02600 Espoo 
Email: sellosales@hotelglo.fi 
Internet:  http://www.hotelglo.fi/en/glo-espoo-sello 
 
Erikoishinta käsittää yöpymisen lisäksi aamiasbuffetin ja iltasaunan: kahden hengen huone 
84 EUR / yö, yhden hengen huone 69 EUR / yö. 
 
Huoneiden varustukseen kuuluu suihku/kylpyamme, taulu-TV jossa laaja valikoima 
kansainvälisiä TV-kanavia, langaton internet-yhteys ja minibar. 
 
HUONEVARAUKSET 

Hotel Sellon myyntipalveluun voitte ottaa yhteyttä puhelimitse +358 9 5840 9445 tai 
sähköpostitse sellosales@hotelglo.fi 

Huonevarausta tehdessä varaajan tulee ilmoittaa seuraavat pakolliset tiedot: majoittujan 
nimi, puhelinnumero sekä luottokortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä varauksen 
takaamiseksi. Ilman luottokorttitietoja emme valitettavasti voi varausta tehdä. 
 
Kiintiötunnus: 2203ESPO. 
 
Erikoishinta voimassa vain 10.3.2013 asti! 
 
Hotelli sijaitsee vain 1,6 kilometrin päässä kisapaikalta, alle 5 min autolla, kävellen noin 15 
min.   
 
Hotelli sijaitsee lähellä Selloa, yhtä pääkaupunkiseudun suurinta ostoskeskusta. 
 

 


