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1. Yleistä
Ottelut käydään 7 pisteeseen tai 3 minuuttiin. Aikaa ei pysäytetä pisteiden kysymisen ajaksi; 
erotuomari pysäyttää ajan jos ottelussa on jostain syystä pidempi tauko.

Miekkailijoilla saavat ennen ottelua punaiset ja siniset nauhat, ja heidät tunnistaa niistä ottelun 
aikana.

Miekkailijat aloittavat ottelun vastakkaisista kulmista, ja ottelu alkaa erotuomarin huutaessa “fence”. 
Miekkailijoiden on irtaannuttava ja keskeytettävä miekkailu erotuomarin huutaessa “break”, ja 
palattava omiin kulmiinsa, kunnes erotuomari huutaa uudestaan “fence”.

Kun aika loppuu, pöytä huutaa “time”, ja erotuomari lopettaa ottelun. Jos pisteraja saavutetaan ennen 
ajan loppumista, huutaa pöytä “match”, ja erotuomari lopettaa ottelun. Pöytä ilmoittaa pistemäärän 
erotuomarille, joka ilmoittaa virallisesti voittajan ja lopullisen pistemäärän.

Pudotusotteluissa tai finaaleissa tasapeleihin päättyviin otteluihin myönnetään yhden minuutin 
jatkoaika. Jos lisäaika ei ratkaise ottelua, siirrytään äkkikuolemaan: ottelun voittaa ensimmäinen 
ottelija, joka saa vähintään yhden pisteen arvoisen osuman.

2. Pisteytys

2.1. Pisteen saaminen miekalla

Vain miekan terällä tehtävistä osumista saa pisteitä. Hyökkäykset muulla osalla miekasta eivät ole 
sallittuja.

•	 Osuma päähän leuan korkeudelle on 3 pisteen arvoinen.

•	 Osuma jalkaan polven alapuolelle on 2 pisteen arvoinen.

•	 Osuma muihin sallittuihin kohteisiin on 1 pisteen arvoinen.

Seuraavat kohteet eivät ole sallittuja, eikä niistä saa pisteitä:

•	 Niska ja takaraivo

•	 Selkäranka

•	 Haaraväli

•	 Polven takaosa

•	 Akillesjänne

•	 Varpaat

Katso kuva seuraavalta sivulta.

2.1.1. Pisteytyksen toiminta

Osuman jälkeen linjatuomari huutaa “point”. Erotuomari antaa aikaa jälkilyönnille, ja keskeyttää 
ottelun “break”-komennolla. Miekkailijoiden on välittömästi komennon kuultuaan lopetettava 
toimintansa ja palattava kulmiinsa. Tämän jälkeen erotuomari kysyy linjatuomareiden tuomion 
komennolla “judges”. Jokainen linjatuomari näyttää pisteen mahdolliselle suurimman pistemäärän 
osumalle, joka tapahtui yhden askeleen tai lyönnin (temmon) jälkeen ensimmäistä osumasta. Jos 
miekkailija johon osui ensin, onnistuu osumaan korkeamman pistemäärän kohteeseen yhden 
temmon aikana, se lasketaan pistesuoritukseksi.
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Linjatuomareiden signaalit:

3 pistettä (pää): Linjatuomari osoittaa lipun pystysuoraan ylöspäin

2 pistettä (jalkaterä/
sääri): 

Linjatuomari osoittaa lipun alaviistoon

1 piste (muu): Linjatuomari osoittaa lipun vaakasuoraan sivulle

0 pistettä: Linjatuomari pitää lippua vartalonsa edessä

Miekkailijat saavat pisteitä seuraavasti:

Miekkailija saa sen pistemäärän, josta kaksi tai useampi linjatuomari on samaa mieltä. Jos kaksi 
linjatuomaria on samaa mieltä siitä, että osuma tapahtui, mutta eri mieltä osumakohdasta eli 
pistemäärästä, alempi pistemäärä huomioidaan. Jos kolme linjatuomaria ovat samaa mieltä osumasta 
mutta eri mieltä osumakohdasta, annetaan keskiarvo (2 pistettä).

•	 Erotuomari laskee molempien miekkailijoiden pisteet, ja vähentää pienemmän 
pistemäärän suuremmasta, sekä ilmoittaa vaihdon tuloksen pistepöydälle.

Selvennys: Jälkilyönnit ja samanaikaiset lyönnit katsotaan samanarvoisiksi, ja molemmista voi 
saada pisteen riippumatta siitä, kuka löi ensimmäisenä. Linjatuomarit tuomitsevat molempien 
miekkailijoiden lyönnit itsenäsesti; erotuomari on vastuussa pisteiden yhteenlaskusta.
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Vahinkolyönnit, osumat jotka eivät tule terä edellä, hyvin kevyet lyönnit vain miekan kärjellä, pistot 
jotka vain hipaisevat ja lyönnit, joissa ei ole kaarta, voivat linjatuomarit jättää huomioimatta.

2.1.2. Miekkaan tarttuminen

On sallittua ottaa ja pitää kiinni vastustajan liikkumattomasta miekasta.

2.2. Lähitaistelun pisteytys

Lähitaistelutilanteessa miekkailija voi saada pisteitä lyömällä miekan terällä, tai rajoitetulla 
määrällä sallittuja lähitaistelutekniikoita. Nämä tilanteet pisteyttää erotuomari yksin; linjatuomarit 
tuomitsevat vain miekalla tehtävät tekniikat. Erotuomari pysäyttää ottelun jos linjatuomari huutaa 
“point”, tai havaitessaan pisteiden arvoisen lähitaistelutekniikan, tai vaaratilanteen, tai jos ottelu on 
pattitilanteessa. Seuraavat tekniikat ovat pistesuorituksia.

Kehästä poistuminen: 1 piste

Jos miekkailija työntää vastustajansa molemmat jalat pois kehästä, säilyttäen itse ainakin yhden 
jalan kehän sisäpuolella, hän saa yhden pisteen. Myös jos miekkailija poistuu kehästä vahingossa 
kummallakin jalalla, saa hänen vastustajansa yhden pisteen. Kehän ulkopuolella olevan miekkailijan 
lyöntejä ei lasketa pistesuorituksiksi, mutta kehän sisäpuolella pysyvän tuomitaan normaalisti.

Maahanvienti: 2 pistettä

Kontrolloitu maahanvienti, jossa vastustajan joku muu osa kehosta kuin jalkapohjat koskee maahan, 
on kahden pisteen arvoinen. Myös miekkailija, joka kaatuu itsekseen, tuo hänen vastustajalleen kaksi 
pistettä. Maahanviennit pää edellä eivät ole sallittuja.

Vastustajan nostaminen ilmaan: 2 pistettä

Heitot eivät ole sallittuja. Kuitenkin, vastustajan nostaminen ilmaan siten, että hänen molemmat 
jalkansa ovat irti maasta, on kahden pisteen arvoinen suoritus. 

Aseistariisunta: 3 pistettä

Jos toinen miekkailija on ilman asetta jossain muussa kuin lähitaistelutilanteessa, keskeyttää 
erotuomari ottelun ja hänen vastustajansa saa 3 pistettä. Jos lähitaistelu jatkuu, pisteitä ei 
myönnetä eikä ottelua keskeytetä. Jos kumpikin miekkailija menettää aseensa muussa kuin 
lähitaistelutilanteessa, ottelu keskeytetään eikä pisteitä anneta.

Miekalla tehtävät tekniikat ovat arvokkaampia kuin lähitaistelutekniikat. Jos miekkailijaa lyödään 
miekalla hänen tehdessään lähitaistelutekniikkaa, vain osuma miekalla lasketaan. Jos miekkailija 
onnistuu sekä lyömään miekalla että tekemään pisteiden arvoisen lähitaistelutekniikan, annetaan 
hänelle pisteet sen mukaan, mikä tekniikka on korkeamman pistemäärän arvoinen erotuomarin 
harkinnalla. 

3. Kielletyt tekniikat
Seuraavat tekniikat ovat kiellettyjä, ja niistä rankaistaan:

•	 Iskut ponnella, väistillä tai rystyraudalla

•	 Kaikki iskut niskaan tai takaraivoon, selkärankaan, haaraväliin, polven taakse, 
akillesjänteeseen tai varpaisiin

•	 Kaikki lyönnit nyrkillä tai avokämmenellä

•	 Kaikki heitot, joissa vastustaja nostetaan ilmaan ja tiputetaan lattialle
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•	 Kontrolloimattomat maahanviennit, ja maahanviennit, jossa vastustaja putoaa 
päälleen

•	 Kaikki potkut, paitsi etupotku vartaloon. Etupotkusta ei saa pisteitä, mutta sitä voi 
käyttää muiden tekniikoiden kanssa

•	 Miekan heittäminen vastustajaa kohden tai muualle. Miekan kontrolloitu 
pudottaminen painitilanteessa on sallittua

•	 Takaraivon kääntäminen vastustajaa kohden

•	 Niveliin kohdistuvien lukkojen käyttö jos ne on selvästi tarkoitettu vastustajan 
vahingoittamiseen. Kontrolloidut nivellukot ovat sallittuja maahanvienneissä tai 
vastustajan hallitsemisessa

•	 Vastustajan tahallinen vahingoittaminen

•	 Hyökkäykset ottelun keskeyttämisen jälkeen tai hyökkäyksen aloittaminen ennen 
kuin erotuomari on antanut luvan aloittaa

•	 Hyökkäykset varusteiden pettäessä, esimerkiksi maskin pudotessa

•	 Tuomareiden tai pöytähenkilökunnan tahallinen häiritseminen

•	 Epäkunnioittava ja huono käytös kilpailun järjestäjiä, toisia kilpailijoita tai heidän 
valmentajiaan, yleisöä tai kilpailua itseään kohtaan

•	 Pisteistä kiisteleminen tuomareiden kanssa

Jos valmentaja, joukkuetoveri tai samankaltainen häiritsee organisoijia tai käyttäytyy 
epäkunnioittavasti yrittäen vaikuttaa otteluun kulkuun, voidaan miekkailijaa, joille he yrittävät 
aiheuttaa etua, rankaista heidän käytöksestään.

4. Rangaistukset
Erotuomari jakaa rangaistukset. Seuraavat rangaistukset ovat käytössä:

•	 Varoitus

•	 3 pisteen vähennys

•	 Ottelun häviö

•	 Hylkääminen koko kilpailusta

Miekkailija, jonka kaksi ottelua tuomitaan rangaistuksena hävityksi, hylätään kilpailusta. Erotuomari 
antaa varoituksia riippuen rikkeen vakavuudesta; voimakas lyönti ottelun keskeyttämisen jälkeen 
on rangaistavampi kuin vahingossa tehty kevyt kosketus. Jos miekkailijan havaitaan tahallaan 
satuttaneen vastustajaansa tai yrittäneen satuttaa, hänet voidaan poistaa kilpailusta ilman varoitusta.

Miekkailijan pistemäärä voi mennä negatiiviseksi pistevähennyksen seurauksena.

5. Loukkaantuminen
Jos loukkaantuminen tapahtuu sääntöjen vastaisen toiminnan seurauksena, voidaan 
loukkaantuminen huomioida mietittäessä sääntöjen rikkomisesta seuraavan rangaistuksen 
vakavuutta. Kuitenkin, jos loukkaantuminen tapahtuu kun sääntöjä noudatetaan, ei rangaistusta 
myönnetä. Jos loukkaantuminen aiheutuu sääntöjen tahallisen rikkomisen seurauksena, voidaan 
miekkailija poistaa kilpailusta ilman varoitusta.
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Jos miekkailija loukkaantuu turnauksessa, erotuomari pysäyttää ajan ja lääkintähenkilökunta tutkii 
loukkaantuneen. Jos lääkintähenkilökunta sallii tämän jatkavan ja hän itse niin haluaa, ottelu voi 
jatkua.

Jos miekkailija ei pysty jatkamaan yhden minuutin jälkeen, loukkaantumisen aiheutumisen syystä 
riippuen tapahtuu jotain seuraavista:

•	 Jos loukkaantuminen on aiheutettu tahallisesti tai aiheutunut räikeän sääntöjen 
rikkomisen takia, loukkaantuneen vastustaja voidaan poistaa kisasta

•	 Jos loukkaantuminen on aiheutunut vahingossa, mutta loukkaantunut pystyy 
jatkamaan myöhemmin, ottelu keskeytetään, aika ja pistemäärä kirjataan ylös, 
ja ottelu siirretään lohkon viimeiseksi. Jos  tämä ei aikataulullisista syistä ole 
mahdollista, erotuomari voi antaa miekkailijalle viisi minuuttia aikaa toipua. Jos 
tämäkään ei ole mahdollista, tai loukkaantunut ei pysty jatkamaan tauon jälkeen, 
hän häviää ottelun.

•	 Jos loukkaantuminen on tapahtunut sääntöjä kunnioittaen, mutta loukkaantunut ei 
pysty jatkamaan, häviää hän ottelun.

Loukkaantumiset jotka estävät ottelun aloittamisen ovat selitetty sääntöjen osassa Kilpailun kulku.

6. Varusteongelma
Erotuomari pysäyttää ottelun mikäli hän huomaan varusteen rikkoutuneen tai siirtyneen paikaltaan. 
Jos miekkailija tai linjatuomari huomaa varusteongelman, hänen tulee ilmoittaa siitä erotuomarille.

Jos varusteen huomataan olevan rikki, on miekkailijalla yksi minuutti aikaa löytää korvaava varuste, 
tai hän häviää ottelun. █
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