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KILPAILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto myöntää jäsenseuroilleen Suomessa järjestettävien miekkailun ja 5-ottelun 

kilpailujen järjestämisoikeudet ja julkaisee ja ylläpitää liiton kilpailu- ja toimintakalenteria. Uuden kilpailukauden 

kalenteri rakentuu alkuvuodesta. Kaikki liiton jäsenseurat voivat hakea kilpailujen järjestämisoikeuksia ja myös 

ehdottaa uusia kilpailuja lisättäväksi kalenteriin. Kansainvälisten kilpailujen järjestelyoikeuksia haetaan hyvissä 

ajoin, ja Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto käy niistä kansainvälisten liittojen kanssa neuvotteluja 2-5 vuotta 

ennen kilpailutapahtuman järjestämistä. Kansallisten kilpailujen järjestelyoikeuksien haku ajoittuu alkuvuoteen, 

samaan aikaan kun seuraavan kauden kilpailukalenterin rakentaminen aloitetaan. Kilpailukalenterissa olevat 

kilpailut lasketaan mukaan Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton rankingiin. Rankingiin laskettavien kilpailujen 

lisäksi Miekkailu- ja 5-otteluliiton jäsenseuroilla on oikeus järjestää seuran jäsenten ja seurojen välisiä kilpailuja 

ilman liiton erillistä suostumusta. 

Tähän Kilpailutapahtuman järjestäminen -oppaaseen on sisällytetty kokeiltuja ja hyviksi todettuja käytänteitä niin 

pienistä kuin suurista kilpailutapahtumista.Oppaassa kuvattuja tehtäviä ja rooleja voidaan yhdistää sekä soveltaa 

sen mukaan kuinka laajaa kilpailua ollaan järjestämässä.  

Parhaimmillaan kilpailujen järjestäminen on järjestävälle seuralle sen jäseniä yhdistävää ja seuran me-henkeä 

kasvattavaa toimintaa. Kilpailujen järjestämiseen liittyy myös mahdollisuus tuoda omaa urheiluseuraa ja sen 

monipuolista toimintaa esiin paikallisissa medioissa. Kilpailutapahtuman järjestäminen omalla paikkakunnalla 

kannattaa hyödyntää myös seuran sisäisessä viestinnässä, se on hyvä tilaisuus innostaa uusia urheilijoita ja 

harrastajia omasta seurasta mukaan kilpailemaan. Profiloituminen kilpailuja järjestäväksi seuraksi ei ole 

ollenkaan hullumpi juttu. 

Ennakkovalmistelut  

Kilpailupaikan varaaminen edellyttää yleensä usean kuukauden ennakointia. Mitä suuremmasta kilpailu- 

tapahtumasta on kysymys sitä aikaisemmin on oltava liikkeellä. Joissain tapauksissa kilpailupaikan varaaminen 

on tehtävä jo noin vuotta aikaisemmin.  

Kilpailupaikan varaamisen yhteydessä seuran johdon on hyvä tehdä päätös myös kilpailuorganisaatioon 

nimettävistä tärkeimmistä henkilöistä. Tällöin kannattaa nimetä ainakin: 

● kilpailun johtaja 

● järjestelyjen vastuuhenkilöt 

● mahdolliset yhteistyökumppanit (toinen seura). 

Kuvaus eri tahojen ja kilpailuorganisaation yksityiskohtaisista tehtävistä on liitteessä 1 (alkuperäinen dokumentti). 
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LIITE 2 - JÄRJESTELYTEHTÄVÄT JA TARVITTAVAT MATERIAALIT 

1. Miekkailualueiden, merkitsijälaitteiden, laitejohtojen yms. tarkastus (paluu sisällysluetteloon) 

Tehtävänä on inventoida ja tarkastaa kilpailuun tarvittava kalusto ennakolta. Tarkastus tehdään ennen kilpailua 

esimerkiksi edellisenä viikonloppuna. Etenkin ennen kansainvälisiä kisoja, joissa edellytetään välineiden toimivan 

oikein, ennakkoon tehty tarkastus on välttämätön. Alueiden, kaapeleiden sekä merkitsijälaitteiden tarkastus- 

vaatimukset löytyvät FIE:n säännöstöstä: RULES FOR COMPETITIONS BOOK, 3. MATERIAL RULES, 

http://static.fie.org/uploads/8/44439-book%20m.pdf. 

Tarkastuksen yhteydessä on mitattava kaapeleiden, alueiden sekä kelojen vastukset ja todettava luotettavuus. 

Samassa yhteydessä on tarkastettava, että kelojen johdot ovat riittävän pitkät. 

Välineet: 

● vastusmittari 

● työkalut korjausta varten 

● tarvittavat varaosat. 

2. Miekkailualueiden ja kilpailupaikan rakentaminen sisältäen kilpailukaluston kuljetukset (paluu 

sisällysluetteloon) 

Tehtävänä on noutaa ja kuljettaa tarvittava kalusto kilpailupaikalle, asentaa tarvittava määrä miekkailualueita 

laitteineen kilpailun johtajan vaatimalla tavalla. Kilpailun jälkeen käytetyt tavarat huolletaan ja pakataan sekä 

palautetaan erikseen sovittavalla tavalla. Tyypillisesti yhden alueen pystyttämiseen kahdelta henkilöltä menee 

noin 15 minuuttia.  

Kelat sijoitetaan maton päihin takarajan taakse aparaatin puoleiseen reunaan maton ulkopuolelle. Mikäli kelat 

liukuvat lattialla, on ne kiinnitettävä teipillä liukumisen estämiseksi. Johdot on kiinnitettävä lattiaan, jotta 

kompastumisen tai liukastumisen vaaraa ei ole. Mikäli johtojen yli tulee liikettä on johto teipattava lattiaan kiinni 

koko siltä matkaltaan, jossa on kulkureitti. 

Alue on kiinnitettävä ensin toisesta päästään, minkä jälkeen matto jännitetään vastakkaisesta päästä vetäen 

maton pitkittäinen keskilinja tiukalle. Kevytmattoja kiristettäessä niitä ei saa tampata tai potkia jaloilla, vaan ne 

vedetään päästä jännitykseen samalla hieman mattoa ravistaen, jotta rypyt oikenevat ja molemmat sivut tulevat 

yhtä kireälle. Ennen maton rullaamista auki ja  kiinnittämistä on varmistettava, että lattia on maton kohdalta 

puhdas. Maton alle jäävät esimerkiksi hiekanmurut rikkovat maton ottelujen aikana. 

Miekkailumatot on imuroitava puhtaaksi ennen kilpailun aloitusta ja myös ennen kuin ne palautetaan liitolle. 

Materiaalit ja välineet: 

● tarvittava määrä mattoja + 1 kpl varamatto 

● tarvittava määrä merkitsijälaitteita + 10 % rikkoontumisvara 

● kelat 2 kpl / alue + 20 % rikkoontumisvara 

● aluejohdot 2 kpl / alue + 10 % rikkoontumisvara 

● maajohdot 1 kpl / alue + 20 % rikkoontumisvara 

● pöydät merkitsijälaitteille (koko syvyys 30-40 cm x leveys 80-120 cm) 
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● aluenumerot 2 kpl / alue - toinen aparaatin alle pöydän reunaan ja toinen siten, että numero näkyy 

yleisölle 

● pöytäliinat finaalialueiden aparaattipöydille (suositus SM- ja kansainväliset kilpailut) 

● finaalialueiden näyttävyyteen liittyvät materiaalit ja rakenteet (pöytäliinat. viherkasvit tms.) 

● kirkasta teippiä aluenumeroiden kiinnittämiseen 

● alueiden mattojen kiinnitysteippiä 20 metriä / alue + 20 % 

● sähköjatkojohdot, laskettava aluesuunnitelman ja pistorasioiden sijoittelun perusteella + 20 % 

● puntit ja rakotulkit sekä varoituskortit 1 kpl / alue + 20 % 

● varapatteristoja - tarkista tarve ja koot, tyypillisiä koko 9V, AA ja AAA 

● lippusiima kulkureittien rajaamiseksi 

● pölynimuri 1-2 kpl. 

 

 

 

Kuva 1. Kansainvälisen kisan vaatimukset alueen asennuksen mitoitukselle. Käytännössä vierekkäiset alueet 

kannattaa asentaa siten, että merkitsijälaiteet ovat yhteisellä pöydällä, ja alueen ja pöydän väli on noin 1 metri 

(alue - 1 m - pöytä - 1 m - alue). Etäisyys seuraavaan aluepariin tulisi olla noin 5 metriä (aluepari - 5 metriä - 

aluepari). 
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Kuva 2. Esimerkki alueiden (10 kpl) sijoittelusta palloiluhalliin kansallista kilpailua varten. Alueen ja pöydän väli 

on vähintään 75 cm (alue - 75 cm - pöytä - 75 cm - alue). Etäisyys seuraavaan aluepariin tulisi olla vähintään 3 

metriä (alue - 3 metriä - alue). 

 

 

Kuva 3. Teippausmalli. Alueet kiinnitetään lattiaan teipillä vain päädyistään. Teippisuosituksena esim. Suomen 

3M:n teippi 471. Teippiä ei saa liimattaessa venyttää, vaan se on kiinnitettävä mattoon ja alustaan ilman 

jännitystä.  
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3. Miekkailualueiden ylläpito kilpailun aikana (paluu sisällysluetteloon) 

Tehtävänä on varmistaa, että miekkailualueet ovat turvallisia, siistejä ja toimivat sääntöjen mukaan. Tarvittaessa 

vioittuneet välineet vaihdetaan tai korjataan.  

Välineet: 

● edellisessä kohdassa mainitut varavälineet: varamatto, varamerkitsijälaitteet, varakelat,  

vara-aluejohdot, varamaajohdot 

● moppi alueen kuivaamista ja puhdistusta varten, yleensä aina joku kilpailija kaataa vettä tai  

muuta juomaa alueelle. 

● finaaliaparaattien kauko-ohjaimet on ladattava ennen kisaa ja kisapäivien välissä,  

kauko-ohjaimien 1,3 metrin latausjohto löytyy finaaliaparaatin laatikosta. 

5. Palkintojen hankinta (paluu sisällysluetteloon) 

Palkintojen hankinta on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen kilpailuja. Liitto toimittaa SM-mitalit sekä Masters- että 

Suomen Cup -finaalien palkinnot. Järjestävän seuran tulee varmistaa että mahdolliset kiertopalkinnot saadaan 

kilpailupaikalle ja että edelliset voittajat ovat hoitaneet kaiverrukset. 

Henkilökohtaisessa kilpailussa on palkittava vähintään 3 parasta sijoitusta (1, 2 ja jaettu 3) ja joukkukilpailussa 3 

parasta sijoitusta mitaleilla tai pokaaleilla. Tämän lisäksi 1-3 sijoille päässeet hyvän tavan mukaisesti palkitaan 

tavarapalkinnoin.  

Henkilökohtaisessa mestaruuskilpailussa järjestelytoimikunta hankkii ja kustantaa muut palkinnot. Palkintojen 

tulee arvoltaan olla sellaisia että ne kunnioittavat kyseisen kilpailun arvokuutta, osanottomaksua ja osallistujien 

määrää. Joukkueiden mestaruuskilpailussa muut palkinnot jätetään järjestelytoimikunnan harkittavaksi. 

Palkintoina ei tule käyttää järjestävän seuran mainostuotteita. Kansainvälisissä henkilökohtaisissa kilpailuissa on 

suotavaa, että myös sijoille 5-8 jaetaan pieni tavarapalkinto. Lisäksi on huomattava, että yhdistetyissä 

kansainvälisissä avoimissa kilpailuissa kuten esimerkiksi satelliitti World Cup ja PM-kilpailu on varauduttava 

jakamaan kahdet mitalit. 

6. Kilpailukanslia ja kilpailupaikan kuulutukset (paluu sisällysluetteloon) 

Tehtävänä on toteuttaa kilpailua ennen kilpailuun tarvittavat tietokannat sekä alkuerät, jotka on julkaista 

sääntöjen mukaisesti. Tarvittavat XML-tiedostot ladataan kansallisissa kilpailuissa Ophardt-järjestelmästä ja 

kansainvälisissä kilpailuissa joko FIE:n, EFC:n tai EVFC:n sivustoilta. Kilpailun aikana kisakanslia muodostaa ja 

tulostaa tarvittavat alkuerät saatuaan tiedon ilmoittautumisen päättymisestä, toteuttaa tulosten laskun ja 

julkaisun. Kilpailun jälkeen kisatoimisto siirtää XML- ja pdf-muotoiset tulostiedostot Ophardt-järjestelmään tai 

kansainväliseen järjestelmään. Tarvittaessa tulostiedostot luodaan manuaalisesti. 

On tärkeää, että kilpailukanslian vastuuhenkilöt opettelevat käytettävän ohjelmiston ja tutustuvat kilpailu- 

määräyksiin ja sääntöihin. Suositeltavaa on harjoitella kilpailun läpivienti ennen varsinaista kisaa. Liitto tarjoaa 

kilpailun järjestäjän käyttöön tietokoneet (enintään 3 kpl) Fencing Time -ohjelmistoineen. Liiton jäsenseuroja 

kannustetaan hankkimaan itselleen ohjelmisto, jotta henkilöstöä voidaan kouluttaa tulospalvelun toteuttamiseen. 

Välineet: 
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● tarvittava määrä tietokoneita ja tulostimia tulosten käsittelyä varten 

● tuomarikansiot, joihin on tulostettu viimeisin t. 120 rangaistustaulukko 

● kynät 

● sakset 

● teippiä 

● nitoja 

● tulostuspaperia 

● nimilappukotelot tai ennakolta tulostetut nimi-/lupalaput 

● mahdollisuus kuulutuksiin: puuttuvat urheilijat, tulosten tarkistus, tuomarit yms. 

Kilpailukanslia toimii kiinteässä yhteistyössä tuomarivalvojan kanssa tuomareiden allokointiin liittyen. 

Kilpailumääräyksistä löytyvät ohjeet kilpailujärjestelmän valinnasta ja alkurankingin muodostamisesta. Alkueristä 

on ennen niiden julkaisua tarkistettava, että maa- ja seurajako on tasainen. Lisäksi on tarkistettava, että alkuerät 

ovat muodostuneet käytettävän rankingin mukaan. Mikäli laskentaohjelma ilmoittaa ristiriidasta esimerkiksi 

seurajaon suhteen, on vaihdot alkuerästä toiseen tehtävä ensisijaisesti huonoimmilla pisteillä olevien 

miekkailijoita siirtämällä erästä toiseen ottaen huomioon, että siirrot tehdään samantasoisten miekkailijoiden 

kesken. Tällä pyritään pitämään alkuerät mahdollisimman tasaisina.  

Muutamia yleisiä ohjeita ja poimintoja kilpailumääräyksistä: 

● Henkilökohtaiset kilpailut: alkuerissä pyritään aina seitsemän (7) miekkailijan kokoisiin alkueriin. 

Alkuranking tehdään kyseisen sarjan rankingin perusteella (sis. myös ulkomaalaiset osallistujat). Eli jos 

kyseessä on normaali kansallinen kilpailu alkuranking on kansallinen ranking. Mikäli miekkailijalla ei ole 

sijoitusta rankingluettelossa, hänen sijoituksensa jätetään merkitsemättä.  

● Joukkuekilpailut: joukkueiden alkuperäistä paremmuusjärjestystä laadittaessa joukkueiden luokittelu 

määräytyy voimassa olevan rankinglistan järjestysnumeroiden perusteella, ottaen huomioon joukkueen 

kolmen parhaan miekkailijan järjestysnumero. Mikäli miekkailijalla ei ole ko. sarjan edellyttämää sijoitusta 

rankingluettelossa hänelle annetaan sijoitukseksi rankingin viimeinen + 1. Joukkueet jaetaan eriin 

noudattaen separation-by-club -periaatetta. Uloslyöntiä edeltävissä alkuerissä tulee pyrkiä yhtä suuriin 

alkueriin. Kilpailunjärjestäjä voi halutessaan toteuttaa tämän vapauttamalla yhden tai useamman 

korkeimmalle rankatun joukkueen alkueräkierroksesta nimenhuudon jälkeen.  

● Joukkuekilpailun eräjako julkaistaan viimeistään kilpailupäivää edeltävänä torstaipäivänä kello 

18.00 mennessä. Huomautukset eräjakoa vastaan sekä muutokset muusta perustellusta 

henkilökohtaisista syistä (esimerkiksi sairastuminen) on tehtävä viimeistään kilpailupäivää edeltävänä 

perjantaina kello 18.00 mennessä. Muusta perustellusta syystä on toimitettava kirjallinen todiste 

(esimerkiksi lääkärin todistus). Hyväksytyllä perustellulla syyllä poisjäänyt miekkailija voidaan korvata 

toisella. 

● Käytettävä kilpailujärjestelmä vahvistetaan nimenhuudon päätyttyä. Sitä ei saa otteluiden alettua 

muuttaa. 

 

Kilpailukanslia toimii kiinteässä yhteistyössä kilpailun kuulutusten kanssa. Tehtävänä on kilpailupaikan 

kuulutukset kisan aikana ja finaalissa.  

● Kilpailupaikalle kannattaa varata toimiva kuulutusjärjestelmä. Tarvittaessa on varauduttava useampaan 

mikrofoniin tai langattomien mikrofonien käyttöön.  
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● Kuuluttajan on oltava hyvin selvillä kilpailun kulusta ja koko ajan kilpailun johtajan sekä kisatoimiston 

käytettävissä. 

● Finaalikuulutukset: ennen semifinaaleita miekkailijat ja finaalivaiheen tuomarit pyydetään finaalialueelle. 

Miekkailijat esitellään ottelupareittain Call roomissa kerätyn lomakkeen mukaisesti. Heidän miekkailtuaan 

pyydetään toinen semifinaalipari ja heidät esitellään vastaavasti. Vaihtoehtoisesti kaikkien neljän 

miekkailijan esittelyt voidaan tehdä samalla kerralla. 

8. Ilmoittautumisten vastaanotto kilpailupaikalla (paluu sisällysluetteloon) 

Tehtävänä on ottaa kilpailijoiden ilmoittautumiset kilpailupaikalla vastaan, periä ilmoittautumismaksut, tarkastaa 

kilpailuun oikeuttavat lisenssit sekä toimia infopisteenä.  

Ilmoittautumispiste pitää kisatoimiston tietoisena ilmoittautumistilanteesta (ilmoittautumisen päättymisestä, 

poisjäännit, jälki-ilmoittautuneet kilpailijat, myöhästymiset yms.). Useampi päiväisessä kilpailussa ei 

ilmoittautumisten vastuuhenkilöä tulisi vaihtaa kisapäivien välillä, koska tällöin tiedonkulku voi vaikeutua. Lisäksi 

vastuu ilmoittautumismaksujen, tuomarimaksujen yms. oikeellisuudesta ja kirjanpidosta tulee olla jakamaton. 

Ilmoittautumisessa kannattaa käyttää FT-järjestelmän Check In ominaisuutta hyväksi siten, että ilmoittautujan 

kohdalle merkitään kuhunkin sarjaan peritty maksu kohtaan Evt$ ( Event $ Paid). Lisäksi ilmoittautumispiste 

pyrkii ennen sarjan ilmoittautumisajan päättymistä aktiivisesti selvittämään puuttuvien urheilijoiden statuksen 

esimerkiksi samaan seuraan/valtioon kuuluvilta kanssa kilpailijoilta tai joukkueenjohtajilta. 

Suomessa järjestettäviin kansallisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilla miekkailijoilla ja 5-ottelijoilla on 

oltava voimassa oleva kansallinen ja/tai kansainvälinen kilpailulisenssi, ja 5-ottelijoilla on kilpailulisenssin lisäksi 

oltava myös ratsastuslupa. Kilpailulisenssi on Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton miekkailijalle myöntämä todistus 

oikeudesta edustaa seuraansa. Liitto valvoo lisenssivelvollisuuden noudattamista kilpailuissa sekä urheilijoiden 

seuravaihtoja. Lisenssien tarkistus kilpailupaikalla on tärkeää siksi, että lisenssipuutteen vuoksi kilpailutulos 

hylätään jälkikäteen.  

Välineet: 

● kassalipas ja vaihtokassa 

● maksupäätelaite 

● kuittilomakkeita (tulostettu ennakkoon riittävä määrä); osallistumismaksu, tuomarimaksu,  

kuljetusmaksu tms., kansainvälisissä kilpailuissa kuitit voi tulostaa nimellä ennakkoon 

● listat kilpailuun ilmoittautuneista miekkailijoista 

● listat tuomareista 

● Fencing Time -tulospalvelujärjestelmään liitetty tietokone, mielellään niin että jokaisella  

työskentelijällä on oma tietokone 

● kilpailukutsu 

● kilpailun aikataulusuunnitelma 

● kilpailupaikan pohjapiirustus ja ohje eri kohteiden ja alueiden sijainnista 

● tarvittava tieto kuljetuksista, ensiavusta ja yleisjärjestelyistä 

● palkittavien määrä (palkitaanko 1-3, vai 1-8) 

● lista kilpailun vastuuhenkilöiden yhteystiedoista 

● mahdollisuus kuulutuksiin esim. puuttuvat urheilijat. 
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11. Palkintojen jako (paluu sisällysluetteloon) 

Palkintojen jako tulee suunnitella olosuhteiden niin salliessa juhlavaksi tapahtumaksi. Mahdollisuuksien mukaan 

tilassa, jossa palkintojen jako suoritetaan, lopetetaan muu toiminta. Palkintojen jakoon osallistuu kansainvälisissä 

kilpailuissa kilpailun kv. tarkkailija ja SM-kilpailuissa liiton edustaja (liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, 

erikseen nimetty hallituksen edustaja tai liiton nimeämä valvoja). 

Miekkailijat esiintyvät palkintojenjaossa seuransa edustusasussa tai kansainvälisissä kilpailuissa valtionsa 

edustusasussa. Palkinnot jaetaan huonoimmasta sijoituksesta parempaan. Palkintokoroke sijoitetaan siten, että 

palkintokorokkeelta yleisöön katsottaessa 2. sija on oikealla. Tätä samaa järjestystä noudatetaan myös 

palkittujen valokuvauksessa. 

Kansainvälisissä kilpailujen palkintojenajaossa soiteaan palkintoseremonian päätteeksi voittaneen valtion 

kansallishymni, jota ennen on pyydettävä yleisöä nousemaan seisomaan. 

Välineet: 

● palkintokoroke 

● palkintopöytä 

● liina 

● palkinnot 

● lipputeline palkintokorokkeen takana 

● mahdollisesti kukat 

● mahdolliset sponsoreiden tai liiton roll-upit. 

12. Viestintä, kilpailun tiedotus ja valokuvaus, kilpailupaikan opasteet, julisteet, nimilaput (paluu 

sisällysluetteloon) 

Suomessa järjestettävissä kisoista tiedottaminen kuuluu järjestävälle seuralle. Seura voi pyytää tiedottamisessa 

liiton apua. Tällöin otetaan yhteyttä liiton toiminnanjohtajaan jo ennen kilpailua.  

Kilpailun viestinnästä vastaava henkilö ja ryhmä: 

● tekee ennakkotiedotuksen lehdistölle, myös tapahtumailmoitukset meno/tänään urheilua -palstoille 

● tarkistaa että liiton kilpailusivustolla on kaikki tarvittavat materiaalit ja/tai linkki kilpailun netti- ja 

tulospalvelusivustoon, tarkan linkin saa kopioitua kilpailun osoiteriviltä FencingTime live 

● valmistelee kilpailun tuloksista lehdistötiedotteen ja lähettää tulostiedotuksen heti kisan päätyttyä 

media@fencing-pentathlon.fi osoitteeseen. Kilpailutulokset ohjautuvat tästä mediaosoitteesta STT:lle, 

OKM:lle sekä kaikkien päälehtien urheilutoimituksiin 

● julkaisee kilpailusta valokuvakoosteen esim. seuran facebook-sivuilla, josta liiton toimisto voi jakaa niitä 

eteenpäin. 

 

Viestinnän tehtävänä on hankkia kaikki kilpailussa tarvittavat tulosteet:  

● kilpailun julisteet ja flaijerit 

● opasteet kilpailupaikalle  

pukeutumistilat naiset/miehet 

asetarkastus 
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antidoping testaus 

WC-tilat 

kahvio 

ilmoittautuminen/info 

tuomareille varattu alue 

VIP-katsomo 

aluenumerointi  

rajoituskyltit esim. ei laukkuja kilpailualueelle 

● kilpailun toimitsijoiden, tuomareiden ja tarkkailijan nimi-/lupalaput. 

Kilpailupäivään on myös hyvä nimetä valokuvaaja, joka ottaa valokuvia kilpailutapahtuman eri vaiheista. Hyvä 

tapa on liittää kuvat kilpailun sivustolle. Palkituista on otettava valokuvat ja toimitettava ne liitolle tulosten 

mukana. Tarjottaessa kuvia tiedotusvälineille on otettava huomioon kuvien resoluutio. Riittävä, julkaisukelpoinen 

resoluutio on 300 ppi. Kuvat voi lähettää sähköpostin liitetiedostona tai tallettaa ne nettiin ja ilmoittaa 

sähköpostilla linkki, josta kuvat löytyvät.  

Resurssien puitteissa suositellaan myös kilpailun videokuvauksen järjestämistä. Helpoiten Live Video Streaming 

onnistuu esimerkiksi Facebookin työkaluin. Etenkin kansainvälisissä kisoissa on suositeltavaa varata finaali- 

vaiheessa vähintään kaksi henkilöä toteuttamaan livestreaming-kuvausta, koska ratkaisuotteluita käydään 

samaan aikaan useammalla alueella. 

Järjestävän seuran tulee lähettää kilpailujen tulokset mahdollisimman pian kisan päätyttyä sähköpostilla liiton 

mediaosoitteeseen media@fencing-pentathlon.fi. Liitetiedostoja ei kannata käyttää vaan tulokset kirjoitetaan 

suoraan sähköposti- viestiin muodossa 1. Etunimi Sukunimi Seura 2. Etunimi Sukunimi Seura jne. Seurojen 

nimet voi kirjoittaa kokonaan tai laittaa mukaan seuraluettelon lyhenteineen. Tabulaattoria ja versaaleja ei 

kannata käyttää, sillä niiden korjaus vaatii toimituksissa manuaalista editointia ja tällaiset tulokset jäävät usein 

julkaisematta. FencingTime:sta kopioituja tuloksia kannattaa siis hieman editoida, jotta ne päätyvät varmemmin 

lehtien sivuille.  

13. Ensiapu (paluu sisällysluetteloon) 

Kansallisessa kilpailussa on ensiapuvälineet pidettävä kilpailupaikalla saatavilla. Suositeltavaa on, että 

lääkintähuollosta on nimetty henkilö, jolla on voimassa oleva vähintään hätäensiapukortti. Kansainvälisessä 

FIE:n ja EFC:n alaisessa kilpailussa on paikalla oltava lääkäri. Lisäksi ohjeistuksessa edellytetään, että 

sairaankuljetus on kyettävä järjestämään siten, että sairasauto on oltava saatavissa 10 minuuttiin. Tarkemmat 

ohjeet FIE:n kisaan liittyen löytyvät osoitteesta: 

http://static.fie.org/uploads/7/36546-FIE%20Medical%20Handbook%20September%202014%20ang.pdf 

Liiton laatima ensiapuohje löytyy osoitteesta: http://www.fencing-pentathlon.fi/miekkailu/koulutus/ensiapuopas/ 

Varusteet: 

● ensiapupisteen merkintään tarvittava juliste tms. 

● haavanpuhdistusaineet  

● laastarit  

● siteet 

● liimasiteet  

● kylmäpussit ja -suihke  
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● lastoitustarvikkeita  

● sakset 

● defibrillaattori (kansainväliset kilpailuissa pakollinen, kansallisissa kilpailuissa suositeltava) 

● ensiapuhenkilöstölle EA-merkityt liivit tai paidat 

● lista kielletystä ja sallituista lääkeaineista. 

18. Tuomareiden ja talkooväen ruoka- ja kahvitarjoilu ja kilpailupaikan kahvio (paluu 

sisällysluetteloon) 

Tuomareille, toimitsijoille ja kilpailujen muulle talkooväelle tarjotaan päivän kestävässä kilpailutapahtumassa 

vähintään keittolounas, virvokkeita ja aamupäivä- sekä iltapäivä kahvit ja välipalaa. Kilpailun jatkuessa iltaan on 

tuomareille järjestettävä mahdollisuus myös illalla välipalaan. Kulut ovat osa kilpailubudjettia. Tämä palvelu 

kannattaa toteuttaa yhteistoiminnassa kisakahvion kanssa riippuen luonnollisesti paikallisista olosuhteista.  

Varusteet: 

● ruoka- ja kahviliput tuomareille, toimitsijoille ja muulle talkooväelle tai vaihtoehtoisesti kaikille 

annetaan lupalappu, joka sisältää oikeuden päästä tuomareiden ruokailuun 

● keittolevy ja/tai mikroaaltouuni 

● kahvi-/vesitermokset 

● muut tarjoiluun tarvittavat välineet kuten tarjoiluastiat, -välineet, säilytysastiat yms. 

Kisakahvio on palvelu, joka tarjotaan kilpailijoille ja katsojille. Seura voi toteuttaa sen harkitsemassaan 

laajuudessa. Kisakahvion budjetti voidaan/kannatta pitää erillisenä kisabudjetista ja käyttää seuran varain- 

hankintana. Tällöin seuran jäseniä voidaan kannustaa tuomaan myytävää kisakahvioon ja siten tukemaan 

esimerkiksi seuran juniorityötä. Mikäli kilpailupaikalla on jo olemassa kaupallinen toimija, oman kisakahvion 

perustamiseen on pyydettävä lupa kaupalliselta toimijalta. Menekin arvioimiseksi kannattaa kysyä aikaisemmilta 

vastaavan kilpailun järjestäjiltä arviota eri tuotteiden menekistä. Kisakahvion pitäminen on puuduttavaa, jos sitä 

hoitamaan ei saada riittävää määrää henkilöitä. Talkooväen rekrytointiin kannattaa kiinnittää huomiota ja jakaa 

työvuorot lyhyisiin pätkiin.  
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