
Seuraava säännöstö ohjatkoon Ylioppilasmiekkailijoiden 

ritarikuntaan lyötyjä miekkailijoita. 

1. Kyvykkyys ottelussa 

Ritarit ovat pohjimmiltaan miekkailijoita, joten heidän on osattava käyttää valitsemaansa asetta. Heidän 

tulee myös osata käsitellä hevosta varsinkin osallistuessaan ratsusäilään. 

 

2. Rohkeus 

Ritariuden luonteesta johtuen, Ritarin tulee olla rohkea hyökkäykseen lähdössä. Vaikka päällä olisikin 

asianmukainen varustus, hyökkäyksen aloittaminen on aina vaarallista. Ritarin tulee myös rohkeasti 

kohdata ennalta ylivoimaiseksi arvioitu vastustaja ja taistella ottelu viimeiseen pistoon saakka. 

 

3. Periksiantamattomuus 

Otteluiden lisäksi Ritarin tulee edustaa ja ylläpitää Ritarikunnan mainetta myös juhlatilaisuuksissa. 

Ritarin periksiantamattomuus näkyy hänen tavassaan lähteä kyseisistä tilaisuuksista viimeisenä eikä 

hänen koskaan nähdä kieltäytyvän tarjoilusta. Jos Ritari joutuu juhlatilaisuudessa korottamaan ääntään 

hän tekee sen vain painottaakseen omaa periksiantamatonta ja oikeaa mielipidettään. 

 

4. Rehellisyys 

Ritarin tulee olla rehellinen eikä hän saa toimia vilpillisesti. Mikäli vastustaja toimii vilpillisesti tai 

epärehellisesti tulee Ritarin kohteliaasti huomauttaa asiasta vastustajalle ja tuomarille. Mikäli tämä ei 

auta, on Ritari oikeutettu käyttämään, esimerkiksi hiekan heittämistä vastustajan silmille ennen 

hyökkäystä, vääryyksien tasoittamiseksi. Muutoin Ritari ei koskaan sorru epärehellisyyteen. 

 

5. Kunniallisuus 

Ritarin tulee säilyttää kunniansa eikä hän saa toimia kunniattomasti. Osa kunniallisuutta on voitetun 

vastustajan sopiva kohtelu. Voitetun vastustajan heittäminen kylmään ja pimeään tyrmään ei ole 

suotavaa, vaan hänen olonsa pitää tehdä mukavaksi siihen asti, kunnes ottelun tuomari hänet tuomitsee. 

 

6. Uskollisuus 

Ritarin tulee olla uskollinen Ylioppilasmiekkailijoille viimeiseen tappioon asti. Ylioppilasmiekkailijat 

palkitsevat uskolliset Ritarit Ritarikunnan ylennyksillä sekä nuorempien miekkailijoiden ihailulla. 

 

7. Jalomielisyys 

Ritarin tulee olla avokätinen ja antelias vähäosaisia kohtaan. Varusteiden lainaaminen vähäosaisemmille 

miekkailijoille on olennainen osa jalomielisyyttä ja tämän tulisi olla kaikille Ylioppilasmiekkailijoille it-

sestäänselvyys. Ritari myös jalomielisesti osallistuu juhlatilaisuuksiin jossa hänen läsnäoloa odotetaan. 

 

8. Suvaitsevaisuus, kohteliaisuus ja huomaavaisuus 

Ritarin tulee olla suvaitsevainen, kohtelias ja huomaavainen muita ihmisiä - erityisesti naisia ja miehiä - 

kohtaan. Ritarin tulee antaa harjoitussija satunnaisille vierailijoille heidän kulkiessa maidemme läpi. 

 

9. Jalosukuisuus 

Ritarin tulee Ylioppilasmiekkailijoiden sääntöjen mukaisesti mieluiten olla ylioppilas tai muuten 

tavoiltaan hyvämaineinen tai ainakin vapaa henkilö. 

 

ordo studentem gladiantem 


