
TAMPERE MASTERS
11.-12.2.2017

Kalpaveljet järjestää Suomen miekkailu- ja viisiotteluliiton kalenterin
mukaisesti juniorien kalpamiekkailukilpailut lauantaina 11.2.2017 ja

sunnuntaina 12.2.2017. Kilpailu on osa Suomen miekkailu- ja viisiotteluliiton junioreiden Masters
–kilpailusarjaa.

Kilpailupaikka on Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, Tampere

AIKATAULU:

LAUANTAI 11.2.
(halli aukeaa 7.30)

SUNNUNTAI 12.2.
(halli aukeaa 7.30)

9.00 pojat alle 20
(1997 tai myöhemmin)

9.00 pojat alle 17
(2000 tai myöhemmin)

9.00 tytöt alle 20
(1997 tai myöhemmin)

9.30 tytöt ja pojat alle 10
(2007 tai myöhemmin)

12.00 pojat alle 14
(2003 tai myöhemmin)

11.00 tytöt alle 17
(2000 tai myöhemmin)

12.00 tytöt alle 14
(2003 tai myöhemmin)

13.00 tytöt ja pojat alle 12
(2005 tai myöhemmin)

Ilmoittautuminen päättyy 30 minuuttia ennen kunkin sarjan alkua

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 10-v. ja alle 12-v. sarjoissa miekkaillaan 10 piston
uloslyöntiottelut, muissa sarjoissa 15 piston ottelut.

Alle 10-v. ja alle 12-v. sarjoissa miekkaileva miekkailija saa osallistua oman ikäluokkaansa
kilpailuun sekä seuraavaksi vanhempaan ikäluokkaan, mutta ei tätä vanhempien ikäluokkien
kilpailuun. Esim. alle 10-v. miekkailija ei voi osallistua alle 14-v. kilpailuun

Ylemmissä ikäluokissa rajoituksia ei ole.

Sarjassa on oltava vähintään kolme osallistujaa, jotta se järjestetään.



LISENSSIT JA VARUSTEET
Kaikilla miekkailijoilla täytyy olla voimassaoleva kansallinen kilpailulisenssi kaudelle 2016-2017

Kilpailuissa noudatetaan liiton kansallisille kisoille asettamia varustemääräyksiä, jotka
löytyvät kilpailumääräysten liitteestä 3
http://www.fencing-pentathlon.fi/site/assets/files/1176/sm5l_kilpailumaaraykset-2016-miekkailu-
ver_1_1.pdf

ILMOITTAUTUMINEN
Seurojen ilmoittautumiset on tehtävä ennakkoon Ophardt-järjestelmän kautta viimeistään
perjantaina 3.2.2017

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 3.2.2017.
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.
Alle 10- ja 12- vuotiaat 15 EUR
Alle 14-vuotiaat ja kadetit 20 EUR
Juniorit 25 EUR

MAJOITUS
Hotelli Hermica *** (n. 15 minuutin kävelymatkan päässä
kisapaikalta)

1 hh 79 eur / yö (sis. aamiaisen)
2 hh 79 eur / yö (sis. aamiaisen)

Maksuton pysäköinti pihassa tai lämpimässä tallissa ja
mahdollisuus iltasaunaan vastikään remontoidussa saunassa.

Toimi nopeasti, tarjoushintaisia huoneita on rajoitetusti! Huoneet varataan yhteisvarauksena
Kalpaveljet ry:n kautta 11.1.2017, joten lähetä varauksesi ennen sitä osoitteeseen
kalpaveljet@gmail.com tai Suvi Lehtonen, 0443585495.

Tervetuloa kilpailemaan!

Johanna Miettinen
Kilpailun johtaja

Lisätietoja: Ivan Blagoev, fencing.ivan@gmail.com, 0400522260



TAMPERE MASTERS
11.-12.2.2017

Fencing club Kalpaveljet organizes an epee competition as planned by national federation on
Saturday 11th and Sunday 12th of february 2017. The competition is a part of the junior Masters
series.

Address of the venue: Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, Tampere

TIMETABLE

SATURDAY 11.2.
fencing hall opens 7.30

SUNDAY 12.2.
fencing hall opens 7.30

9.00 junior boys (1997 or later) 9.00 cadet boys (2000 or later)
9.00 junior girls (1997 or later) 9.30 girls and boys under 10  (2007 or later)
12.00 boys under 14 (2003 or later) 11.00 cadet girls (2000 or later)
12.00 girls under 14 (2003 or later) 13.00 girls and boys under 12 (2005 or later)
Registration closes 30 minutes before start!

COMPETITION RULES
Competition follows rules set by national federation for Masters series. http://www.fencing-
pentathlon.fi/miekkailu/kilpailutoiminta/masters-sarja/.
Competition has one preliminary round in groups of 7 or 6 followed by direct elimination. No
elimination between rounds. In case of 9 or less fencers there will only be one group in
preliminaries. Under 10 and 12 series have direct eliminations to 10 points, other series compete
until 15 points.

You may participate in one age group older than your own if you’re in the U10 or U 12
series. For older age groups there are no restrictions. Series have to have at least three participants
for it to be formed

LICENSE AND EQUIPMENT
All fencers must have a license for 2016-2017. The competition uses national rules for equipment
standards. You can read the requirements from appendix 3 of competition rules
http://www.fencing-pentathlon.fi/site/assets/files/1176/sm5l_kilpailumaaraykset-2016-
miekkailuver_1_1.pdf

REGISTRATION
Registration by clubs have to be done in advance using Ophardt registration system latest 3rd of
February 2017



REFEREE QUOTA
Referee quota is based on starts by club
1–3 fencers: no quota
4–6 fencers: 1 referee
7–N fencers: 2 referees

Referees must be registered through ophardt system by 3rd of  February 2017. A fee of 150€ will be
issued for missing referees. Please note that the quota is counted individually for each series. Late
registrations may affect referee quota.

PARTICIPATION FEE
Participation fee should be paid in cash at the venue during registration.
Age groups
under 10 and 12: 15 EUR
Under 14 and cadets: 20 EUR
Juniors: 25 EUR

ACCOMMODATION
Hotel Hermica *** (15 minutes walk to the fencing hall)

single room (breakfast included) 79 EUR
double room (breakfast included) 79 EUR

Free parking, sauna.

Rooms at these special offer prices should be reserved exclusivly
through the club Kalpaveljet Ry at the address: kalpaveljet@gmail.com. Deadline 11.1.2017!

Welcome!

Johanna Miettinen
Head of competition

For more information:

Ivan Blagoev
0400522260
fencing.ivan@gmail.com


