
   

 

KILPAILUKUTSU: Minijunioreiden Kevätkarnevaalit 2010 

Espoon Miekkailijat järjestää SML:n kilpailukalenterin mukaisesti nuorten 13- ja 15-vuotiaiden 

joukkuekilpailut kalpamiekkailussa sunnuntaina 30.5.2010. 

Joukkueet: Joukkueessa on 3(+1) miekkailijaa. Samassa joukkueessa saa olla tyttöjä ja poikia. Kaikkien joukkueen 

jäsenten on edustettava samaa seuraa, ja kaikkien on oltava riittävän nuoria osallistuakseen kyseiseen sarjaan 

(13v  synt. 1997 tai myöhemmin,  15v  synt. 1995 tai myöhemmin). Sama miekkailija ei voi osallistua molempiin 

sarjoihin. 

Kullakin joukkueella on oltava oma nimi, maskotti ja joukkuehuuto. 

Kilpailupaikka: Tuulimäen miekkailusali, Itätuulenkuja 9, Tapiola (02100 Espoo) 

 

Kilpailun aikataulu: aloitus klo 10.00 13v- ja 15v-joukkueet 

Nimenhuuto paikalla klo 9.35. Koko joukkueen on oltava tällöin kilpailusääntöjen mukaan läsnä. Huom: Tuulimäen 

urheiluhalli aukeaa klo 9.30! 

Kilpailijoita pyydetään huomioimaan, että joukkuekilpailu voi kestää pitkään kilpailun kulun johdosta. Kilpailun 

arvioitu päättymisaika on klo 17.00. 

Kilpailun kulku: Jos sarjassa on kuusi joukkuetta tai enemmän, käydään ensin joukkueiden väliset alkuerät, ja sen 

jälkeen cup. Alkueriä varten joukkueet rankataan kolmen parhaan miekkailijan yhteenlasketun rankingsijoituksen 

(SML ranking 13v/15v)  perusteella . Pronssiottelu otellaan. 

Cup-ottelut käydään "kaikki sijat otellaan" -periaatteella MM-kisojen tapaan. Näin mahdollisimman moni pääsee 

miekkailemaan eri  vastustajia vastaaan. Mikäli joukkueita on viisi tai vähemmän, käydään kilpailu yhtenä eränä. 

Tällöin voitosta käydään tarvittaessa uusi joukkueottelu 15 pistoon (kukin miekkailija ottelee yhden osaottelun). 

Ilmoittautuminen: ennakkoilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 26.5.2010,  sähköposti: 

ilmot(at)espoonmiekkailijat.fi 

Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava joukkueen nimi, seura, miekkailijat sekä tuomari. (Sairastapauksessa 

tms. joukkueen kokoonpanoa voidaan vaihtaa tämän jälkeenkin.) 

Osanottomaksu: Osanottomaksu on 25 € / joukkue, mikä maksetaan kilpailupaikalla. Jälki-ilmoittautuneilta 

joukkueilta peritään kaksinkertainen maksu. 

Tuomarit: Seurojen tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä tuomarit kisaorganisaation käyttöön. 

Tuomarivelvoite on 1 tuomari/ kilpaileva joukkue / sarja. Mikäli seura ei pysty täyttämään tuomarivelvoitettaan, 

seuran tulee maksaa tuomarisanktio 50 euroa ennen sarjan aloitusta. 

Erityistä: Varsinaisten joukkuekilpailujen tulosten lisäksi palkitaan seuraavat: 

1) paras joukkueen nimi 

2) paras joukkuehuuto 

3) paras joukkueen maskotti 

Näiden palkintojen saajat päättää paikalla oleva arvovaltainen raati. 

Kilpailun johto: Terho Mustonen 

Tervetuloa miekkailemaan! 

Miekkailuterveisin 

Kimmo Puranen 


