
Helsinki
Bolognese

Open
2013

Varustesäännöt

Helsinki Bolognese Open 2013:n 
järjestää miekkailuseura EHMS.

www.ehms.fi/bologneseopen

Tapahtumaa sponsoroi:

Vladimir Červenka 
www.sword.cz



Helsinki Bolognese Open 2013 — Varustesäännöt 2

Seuraavat varusteet ovat pakollisia kilpailussa. Varusteiden tarkastus on tiukka; ole varma, että 
sinulla on kaikki vaaditut varusteet tarkastuksessa. On sallittua lainata helposti vaihdettavia 
varusteita, kuten hanskoja, mutta ota huomioon, että sinun on ehkä miekkailtava henkilöä vastaan, 
jolta olet lainaamassa jotain. Seuraava lista sisältää vähimmäisvarustevaatimukset, lisävarusteiden 
käyttö on sallittua.

Mikään varuste ei saa olla rikkinäinen tai muuten huonokuntoinen.

Maski
Miekkailumaskin on oltava hyvässä kunnossa, eikä siinä saa olla repeämiä tai isoja lommoja. Maskin 
on oltava sopiva; jos maski tipahtaa päästä liian helposti, sitä ei hyväksytä. Maskissa on oltava riittävä 
suojaus niskalle ja takaraivolle.

Kyynär- ja polvisuojat
Kyynär- ja polvisuojien on suojattava myös nivelten sivut, eivätkä ne saa liukua paikaltaan liian 
helposti.

Alasuoja
Miehillä on oltava alasuoja.

Vaatteet
Paljasta ihoa ei saa olla näkyvissä!

Kaulasuoja
Kaulasuojan on oltava tarpeeksi tukeva, ja siten valmistettu, että se suojaa ylöspäin tulevilta pistoilta, 
ja sen on oltava takin/vartalosuojan alla.

Takki
Sallittuja takkimalleja ovat seuraavat. Takeissa tai gambesoneissa ei saa olla reikiä kainaloista, eivätkä 
ne saa olla avoimia edestä.

•	 Historialliseen miekkailuun suunnitellut takit

•	 Kilpamiekkailun valmentajan takit

•	 Kilpamiekkailutakit, jos käytetään lisäsuojaa vartalossa, kaulassa ja solisluilla

•	 Paksut gambesonit

Kengät
Kengät eivät saa olla avoimet. Kovetetut kärjet (turvakengät tai vastaavat) eivät ole sallitut.

Säärisuojat
Säärisuojien on suojattava sääriluu polvisuojasta jalkaan.
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Hanska
Hanskan on suojattava kaikki sormet, ranne ja kämmenselkä. Seuraavat hanskat ovat sallitut 
asekäteen:

•	 Teräshanskat, joissa ei ole teräviä kulmia

•	 Sparringgloves.com -hanska tai Absolute Force -hanska

•	 Black Lance Technologies HEMA -hanska

•	 Comfort fencing -hanska

Suurin osa lacrossehanskoista on kiellettyjä. Muokatut lacrosse tai tukevat lacrossehanskat joissa ei 
ole koloja sormissa, voidaan hyväksyä: ota yhteyttä etukäteen jos olet epävarma käykö hanskasi.

Jääkiekko tai jääpallohanskat eivät ole sallittuja.

Vapaaseen käteen tarvitset jonkin suojaavan hanskan. Jos varustetarkastuksessa hanskasi todetaan 
kelpaamattomaksi, meillä on muutamia varahanskoja.

Tarjoamme miekat kisaan.

Jos olet epävarma kelpaako joku varusteesi, ota yhteyttä etukäteen: info@ehms.fi. █


