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Lohkot
Ottelijat jaetaan lohkoihin, joiden koko riippuu ottelijoiden määrästä. Lohkot julkaistaan noin viikkoa 
ennen kisaa. Jokainen lohkon miekkailija ottelee jokaista saman lohkon kilpailijaa vastaan kerran. 
Tämän jälkeen miekkailijat järjestetään jatkoon menijöihin seuraavien kriteerien mukaan:

•	 Voittoprosentti

•	 Ero saatujen pisteiden ja vastustajien saamien välillä, jaettuna otteluiden määrällä.

•	 Saadut pisteet yhteensä jaettuna vaihtojen määrällä.

•	 Korkeimmalle sijoittunut voitettu miekkailija.

Jos kahden miekkailijan keskinäinen järjestys on sama tämän jälkeen, heidän välisensä ottelu 
määrittää sijoituksen. Jos tämänkin jälkeen järjestys on sama, se arvotaan.

Tasapeli lohkon ottelussa määritellään puoleksi voitoksi.

Jos miekkailija loukkaantuu, poistetaan kilpailusta tai häviää ottelun varusteongelman takia niin, ettei 
hän voi otella kaikkia lohko-otteluitaan, hänen ottelunsa poistetaan tuloksista. Jos jokin yllä oleva 
tapahtuu viimeisessä ottelussa, näin ei tehdä.

Pudotusottelut
Lohkojen jälkeen kilpailussa siirrytään pudotusotteluihin. Jatkoon päässeiden määrä määräytyy 
kilpailun osallistujamäärän mukaan. On myös mahdollista, että jatkoon päässeiden järjestyksessä 
korkeimmalle sijoittuneiden miekkailijoiden tarvitsee otella yksi ottelu vähemmän; tämä ilmoitetaan 
lohkojen julkistamisen yhteydessä.

Jos miekkailija vetäytyy kilpailusta ennen kuin pudotusottelujärjestys on julkaistu, hänet poistetaan 
listasta ja kaikki hänen alapuolellaan olevat ottelijat siirtyvät yhden paikan ylöspäin sijoituksessa.

Jos miekkailija vetäytyy kilpailusta karsintajärjestyksen julkaisun jälkeen, hänen katsotaan 
luovuttaneen kaikki ottelunsa vastustajiensa eduksi.  

Finaalit
Finaalit ja kolmannen sijan ottelu käydään enintään kolmeen erään, joissa maksimipistemäärä on 
7 pistettä tai 3 minuuttia. Kaksi erää voittanut miekkailija voittaa ottelun. Jos jokin erä on tasapeli, 
voittaa kolmannen erän jälkeen se miekkailija, joka on voittanut enemmän. Jos molemmat ovat 
voittaneet yhtä monta erää, annetaan yhden minuutin lisäaika. Jos lisäajan jälkeen tilanne on tasan, 
siirrytään äkkikuolemaan.

Aikataulut
Lohkojen aikataulut julkistetaan päivää ennen kilpailua. Aloitusaika merkitsee varustetarkastuksen 
aloittamisaikaa; ottelija, joka ei saavu ajoissa varustetarkastukseen, voidaan hylätä kisasta.

Lohko-otteluiden aikana miekkailijoiden on pysyteltävä ennakkoon sovitulla alueella varusteet päällä. 
Jos ottelijaa ei löydy kun hänen ottelunsa pitäisi alkaa, hänet voidaan hylätä.

Kehävastaava on vastuussa siitä, että miekkailijat tietävät koska heidän on oltava valmiina (“on 
deck”). Aikataulu karsintaotteluille ja finaaleille julkaistaan ennen kilpailupäivää. Kaikkien jatkoon 
päässeiden kilpailijoiden on oltava läsnä varusteidensa kanssa sovitussa paikassa karsintaotteluiden 
ajan. Jos ottelu on alkamassa ja miekkailijaa ei löydy, ottelu tuomitaan luovutukseksi. █


