Rovaniemen miekkailijat varustesuosituksia
Oulun miekkailutarvike toimii Suomessa unkarilaisen miekkailuvälinevalmistajan PBT:n
edustajana. Olemme listanneet alle sellaisia varusteita, joita kannattaisi hankkia
ensimmäisenä. Olemme myös listanneet vain ”perustarvikkeet” – eri materiaali- ja
värivaihtoehdot yms. löytyvät Oulun miekkailutarvikkeen webbisivuilta
(http://www.miekkailutarvike.fi/) Varusteita hankkiessasi sinun on mietittävä sitä, aiotko
kilpailla edes joskus, sillä kilpailuissa (ei koske seuran sisäisiä kilpailuja) on tietyt
varustemääräykset, joita on noudatettava. Lisäksi tutki tarkasti myös viimeisellä sivulla
olevaa koonmääritystaulukkoa. Kokemusten mukaan koot toimivat!
PBT:n varusteet toimitetaan postin kautta Rovaniemelle. Varusteiden hinnat määräytyvät
lopullisen tilauksen mukaan ja yhteystilauksessa säästää ainakin lähetyskulujen verran. Jos
haluat tilata tuotteita yhdessä muiden kanssa, kysy asiasta lisää harjoituksissa.
Emme seurana vaadi minkään tietyn valmistajan varusteiden käyttämistä – OMT:n hinnat
ovat kilpailukykyisiä ja toimitus pelaa. Muiden varustevalmistajien tilaukset täytyy hoitaa
helsinkiläisseurojen kautta tai suoraan valmistajilta. Muiden valmistajien webbiosoitteet
löytyvät lopusta.
Sukat
Miekkailussa vartalo pitää olla peitettynä. Voit käyttää tavallisia valkoisia jalkapallosukkia –
myös tavalliset valkoiset polvisukat käyvät. Tavallisiin polvisukkiin verrattuna miekkailusukat
ja jalkapallosukat ovat paksumpia ja kestävämpiä.

Hanskat
Pakollinen hankinta. Perushanska, jonka voi pestä, on ihan riittävä. Malleja ja kuoseja on
kuitenkin useita.

Plastron
Pakollinen hankinta, jos aiot edes joskus osallistua kilpailuun. Unisex-malli.

Rintapanssarit ja alasuojat
Eivät pakollisia suojuksia, mutta suositeltavia. Panssareita on myös lasten kokoja.
Naisten muovinen rintapanssari, jota käyttäessä ei tarvitse pelätä pistojen
sattumista.
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Sama panssari joustavan topin sisällä. Topin voi pestä tavalliseen tapaan.

Miehet tarvitsevat alasuojan, mikä tahansa muissakin lajeissa käytettävä käy (jääkiekko
tms.).
Miekkailupuvut 350 N
Tällaista takkia ja housuja aikuiset voivat käyttää vain harjoituksissa tai seuran sisäisissä
kisoissa. Alle 15-vuotiaat miekkailijat voivat käyttää tätä myös kilpailuissa. Puvun valinnassa
on otettava huomioon vasen- tai oikeakätisyys.

FIE Miekkailupuvut, 800 N
Mikäli aiot edes kerran osallistua seuran ulkopuoliseen kilpailuun, tarvitset tällaisen takin ja
housut. Tämä on perussetti, kalliimpi vaihtoehto selviää verkkokaupan sivuilta. Puvun
valinnassa on otettava huomioon vasen- tai oikeakätisyys.

Florettiliivi
Florettikilpailussa tarvitaan myös florettiliivi, joita löytyy useita eri malleja ja värejä. Eipestävä malli riittää alussa varsin hyvin. Liivin valinnassa on otettava huomioon vasen- tai
oikeakätisyys.

350 N Maski Floretti
Tämä maski sopii aikuisille vain harjoituksiin, alle 15-vuotiaille käy myös kilpailuissa. Eri
värivaihtoehdot selviävät webbisivulta.
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350 N Maski Kalpa
Tämä maski sopii aikuisille vain harjoituksiin, alle 15-vuotiaille käy myös kilpailuissa. Eri
värivaihtoehdot selviävät webbisivulta. HUOM! Lisäämällä tähän maskiin floretin
irtosähkökauluksen, alle 15-vuotiaat voivat käyttää tätä myös kisoissa.

FIE 1600 N Maskit Floretti ja kalpa
Aikuisille pakollinen kilpailuissa. Muut värivaihtoehdot verkkokaupan sivuilta.

Floretti
Perussähköfloretti, aikuiset voivat valita suoraan ortopedisen kahvan, junnuille suositamme
alkuun suoraa kahvaa. Kannattaa hankkia sähköase, jos aikoo joskus miekkailla myös
sähköllä. Kahvan koko N1 oikeakätinen tavallinen/iso, N3 oikeakätinen pieni. N2
vasenkätinen tavallinen/iso. N4 vasenkätinen pieni. Kylmät aseet ja suorat kahvat
valittavissa OMT:n sivuilta.

ortopedinen kahva

suora kahva

Miekkailulaukut
Ase ei saa kastua! Hikisiä vaatteita ei pidä laittaa aseen tai maskin päälle, sillä märkä saattaa
ruostuttaa terän tai maskin teräsverkon. Ja ruoste haurastuttaa terästä. Lisää erilaisia
kassimalleja OMT:n sivuilla. Mikä tahansa muukin tarpeeksi iso laukku tietysti käy.
Tähän ”kitaralaukkuun” mahtuvat aloittelijan perusvarusteet.
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Yksilokeroinen kassi, johon mahtuu perusvarusteet ja pari asetta. Kaksi
taskua.

Kaksilokeroinen kassi, johon mahtuu runsaasti varusteita. Kolme taskua.

Rullakasseja on monenlaisia, ne ovat käteviä siinä vaiheessa kun varusteita on
paljon ja laukkua pitää kuljettaa mukana.

Suomalaiset verkkokaupat.
www.miekkailutarvike.fi
www.touche.fi
Muita eurooppalaisia varustetoimittajia:
Allstar: www.allstar.de
Uhlmann http://www.uhlmann-fechtsport.de/
Prieur/Soudet http://www.prieur-sports.com/
Leon Paul http://www.leonpaul.com/
Negrini http://www.negrini.com/
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Sizing Chart

