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DANMARKSMESTERSKABER 

for kadet- og juniorfægtere 

17. – 18. januar 2015 
 

Rudersdal Fægteklub og Dansk Fægte-Forbund indbyder 

hermed til Danmarksmesterskaber på fleuret, kårde og 

sabel for kadet- og juniorfægtere. Der fægtes både 

individuelt og hold. 

 

Der fægtes i følgende kategorier:  STED  
(1998-2000) Kadet Kårde/fleuret/sabel Birkerød Idrætscenter  

(1995-1997) Junior Kårde/fleuret/sabel  Bistrupvej 1, 3460 Birkerød 

  

Lørdag 17. januar:   Søndag 18. januar: 
08.30 Kadet kårde - individuelt   08.30 Kadet fleuret - individuelt  

08.30 Junior fleuret - individuelt   08.30 Junior kårde - individuelt 

11.30 Kadet sabel - individuelt   11.30 Junior sabel - individuelt 

 

Hold (foreløbige tider:)   Hold (foreløbige tider:) 

13.30 Kadet kårde – hold     13.30 Kadet fleuret - hold  

13.30 Junior fleuret – hold   13.30 Junior kårde - hold 

14.30 Kadet sabel – hold   14.30 Junior sabel - hold 

      

Ovenstående tider er sidste frist for registrering.  Vær opmærksom på, at holdkonkurrencen afvikles 

umiddelbart efter afslutningen på den individuelle konkurrence.  

Reglement:  FIE/DFF. 

Individuelle konkurrencer: 

Der fægtes en indledende runde uden elimination. Herefter direkte udslagning for alle. 

Holdkonkurrencer: 

Ved op til 4 hold fægtes der pulje, alle mod alle. Ved 5 eller flere hold fægtes udslagningskampe 

efter tableau om alle placeringer. 

STARTGEBYR:   

Individuelt: 150 kr. for 1. våben pr. deltager og efterfølgende våben kr. 100 pr. deltager. 

Hold: 300 kr./hold 

 



 

Rudersdal fægteklub  rudersdalfk@hotmail.com www.rudersdalfk.dk  

TILMELDING:  

Klubberne skal tilmelde deltagere, hold og dommere på:   

 

https://online.ophardt-team.org/ 

                                         

Seneste tilmeldingsfrist:  Tirsdag 13. januar 2015.  

 

Eftertilmelding af deltagere efter tilmeldingsfristens udløb skal ske pr. mail til 

rudersdalfk@hotmail.com.  

 

DOMMERE: Klubber med 4-7 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 8-12 deltagere/dag= 2 

dommere/dag, 13-16 deltagere/dag = 3 dommere, 13 – 20 deltagere/dag = 4 dommere/dag, +21 

deltagere/dag = 5 dommere/dag. Klubber, som ikke overholder dommerkvoten, skal betale kr. 750 

pr. manglende dommer/dag. Dommerne skal have bestået national dommereksamen. 

Dommere tilmeldes på https://online.ophardt-team.org/  senest tirsdag 13. januar 2015. 

KONKURRENCEFORM: Der fægtes én puljerunde, hvor der så vidt muligt seedes efter 

ranglisten. Alle fægtere går videre til udslagningsrunder, hvor der seedes efter resultaterne i 

puljerunden. 

UDSTYR: Alle skal fægte i fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. sikkerhedsvest.  

På fleuret skal fægterne anvende maske med el-skæg (conductive bip). Maske med el-skæg må gerne 

anvendes i kårdekategorien. Udstyret kontrolleres af dommere på pisten. 

KONTAKT: 
Knud Skadborg, tlf.: 29 24 65 48 

E-mail: rudersdalfk@hotmail.com 

Overnatning: Der er mulighed for gratis overnatning i Birkerød Idrætscenter – både fredag-

lørdag og lørdag-søndag. Medbring sovepose og liggeunderlag. Unge under 15 år skal være ledsaget 

af voksne ledsagere fra egen klub. Ønske om overnatning skal meddeles pr. mail til 

rudersdalfk@hotmail.com ved tilmeldingsfristen. 

Parkering:  

Ved Birkerød Idrætscenter og Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, Birkerød. 

Forplejning: Café Grundtvig er åben under hele stævnet. Det vil være muligt at købe 

morgenmad i Café Grundtvig. 
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