Oulun Miekkailuseuran uutiskirje 2/2016
TULEVIA TAPAHTUMIA:
Seuran sisäisten kilpailujen Merikoski-malja 2016 käynnistyy lauantaina 27.2. Merikoski-malja on
tarkoitettu vähintään 10-vuotiaille seuran harrastajille.
Aloitus ikäluokittain:
LA 27.2.
klo 9.00 v. 2003–2005 syntyneet
klo 10.30 v. 2001–2002 syntyneet
klo 12.00 v. 1996–2000 syntyneet
klo 14.00 floretin yleinen sarja
SU 28.2.
klo 18.00 yleinen sarja kalpa
Veteraanien sarja kilpaillaan yhtä aikaa yleisen sarjan kanssa. Kilpailu kestää 1,5–2 tuntia per sarja, ja
osallistua voi floretin osalta oman sarjan lisäksi myös vanhempien sarjaan. Ilmoittaudu ennakkoon joko
seuran sivujen kautta tai laita nimesi salin yläkerran ovessa olevaan listaan. Kilpailumaksu on 20
euroa/aselaji kattaen kaikki viisi osakilpailua, mutta vaihtoehtoisesti voi maksaa myös kisa kerrallaan 5
euroa/kisa.
Kevään kilpailuja:
- 7.– 8.5.2016 floretin PM-kilpailut & satelliitti-MC Kööpenhaminassa
- Kutsukisa kilpailemista aloittaville Helsingissä 2.–3.4.
- 7.5.2016 Allez-kalpamaraton miehille Jyväskylässä.
Kisoista lisää myöhemmin seuran verkkosivuilla ja kevään uutiskirjeissä.
UUTISIA:
Oulun Miekkailuseura saa pitkästä aikaa arvokisaedustuksen, kun Oskari Taponen edustaa Suomea 7.4.
Bourgesissa Ranskassa järjestettävissä alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Oskari on valittu myös FIE:n
kustantamalle leirille, joka järjestetään MM-kilpailujen alla. Kyseessä on ensimmäinen floretin
suomalaisedustus pitkään aikaan nuorten arvokilpailuissa. Lue koko uutinen seuran sivuilla:
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2093
Oululaiset nuoret miekkailijat Maria Hirvelä, Eva Hautala, Vilhelmiina Heiskari, Ilmari Heiskari, Santeri
Ylitervo ja Joonas Kotikangas keräsivät tärkeää kisakokemusta Pariisissa järjestetyssä
florettimaratonkilpailussa helmikuun alussa. Maria Hirvelä miekkaili loistavasti kymmenenneksi 112
miekkailijan joukossa. Lue valmentajan analyysi oululaisotteista seuran sivuilta:
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2092
Perinteikäs, nyt jo 18. kertaa järjestetty Levi Open -miekkailukilpailu käytiin Levillä 30.–31.1. Oululaiset
veivät voiton kaikissa sarjoissa, mutta ennen kaikkea matka oli erinomaisen onnistunut ja mukava, ja moni
miekkailija sai ensimmäisen kisamatkakokemuksensa. Tulokset seuran sivuilla:
http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2091

Maria Hirvelä osallistui tammikuun lopussa alle 17-vuotiaiden alueellisiin floretin karsintakilpailuihin
Italiassa ja Ruusa Degerman alle 23-vuotiaiden Euroopan kiertueen kilpailuihin Budapestissa.
Ruusa voitti kisassa kaksi kuudesta ottelustaan ja eteni jatkoon 46 miekkailijan kilpailussa ja oli alkuerien
jälkeen sijoitettuna sijalle 35. Uloslyöntiotteluissa Unkarin Anna Szantay osoittautui kui tenkin paremmaksi
numeroin 15–6, ja Ruusan lopputulokseksi tuli 35. sija.
Samaan aikaan Maria Hirvelä päätti kisa- ja leiriviikkonsa osallistumalla Aricciassa järjestettyyn
kadettityttöjen alueelliseen kilpailuun. 90 miekkailijan kisassa Maria otteli alkuerät hyvin ja voitti kolme
kuudesta ottelustaan. Tällä tuloksella Maria oli alkuerien jälkeen sijalla 56 ja kohtasi yhdeksänneksi
sijoitetun Cecilia Maria Tempestan. Ottelu oli äärimmäisen tiukka, mutta Maria joutui tyytymään
harmilliseen 14–15-tappioon ja karsiutumiseen jatkosta. Tuloksena oli kuitenkin hieno 56. si ja. Tulokset
seuran sivuilla: http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2088
Oulun kaupunki on myymässä keskustan terveysasemaa eli Sammakkotaloa, jossa Oulun miekkailuseuran
sali sijaitsee. Lähitulevaisuus ratkaisee, millä tavoin ja millä aikataululla tämä vaikuttaa seuran toimintaan.
Seurassa tehdään kaikki mahdollinen, että jäsenet voivat harrastaa miekkailua täysipainoisesti myös
tulevaisuudessa. Lisää tilanteesta seuran sivuilla http://uutiset.oulunmiekkailuseura.fi/?uutinen=2090
Maaliskuun siivoustalkoot seuran salilla pidetään lauantaina 12.3. klo 13. Pane päivämäärä kalenteriisi!
VIELÄ KERRAN MAKSUISTA: Seuran jäsenmaksu korotettiin täksi vuodeksi 50 euroon. Uusilta jäseniltä ei
peritä liittymismaksua. Kannattajamaksu on tapauskohtainen. Satunnaisia kävijöitä varten on otettu
käyttöön kertahinnoittelu 12 euroa/harjoitus (jäsenmaksu tulee olla maksettuna). Kertahinnoittelua
sovelletaan myös muiden seurojen vieraileviin miekkailijoihin. Maksamattomista laskuista seura alkaa periä
viivästyskorkoa. Huolehdi siis ajoissa laskusi maksuun!
Oulun miekkailuseuran yhteystiedot:
www.oulunmiekkailuseura.fi
Sähköpostit:
johtokunta@oulunmiekkailuseura.fi
valmentajat@oulunmiekkailuseura.fi
Puhelin 045 8997710
Seuraa meitä:
Facebookissa: https://www.facebook.com/oulun.miekkailuseura/
Instagramissa: https://instagram.com/oms_tagram/?ref=badge

