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Odense Fægte Klub og Dansk Fægte-Forbund 
Inviterer til Danmarksmesterskaber for 
B&U fægtere, individuelt og hold 2. -3. maj 2015. 
 
Der fægtes i følgende kategorier: 
(2005>) Miniorer Kårde/fleuret/sabel 
(2003-2004) Puslinge Kårde/fleuret/sabel 
(2001-2002) Drenge/pige Kårde/fleuret/sabel 
 
Sted: 
Odense Idrætspark 
Højstrupvej 5 
5200 Odense V 
 
Foreløbig tidsplan: 
Lørdag d. 2/5      Søndag d. 2/5 
10.00 Dreng/pige Fleuret                         10.00 Dreng/pige Kårde  
11.00 Miniorer Fleuret    11.00 Miniorer Kårde 
11.30 Puslinge Kårde    12:00 Puslinge Fleuret 
       12.00 Puslinge Sabel 

12.30 Dreng/pige Sabel 
13.00 Miniorer Sabel 

 
Holdturnering gennemføres umiddelbart efter individuelle kampe. 
Ovenstående tider er sidste frist for registrering. 
Ret til ændring i tidsplan alt efter deltagerantal, dette gælder kun tidspunkt ikke fægtedag! 
 
Startgebyr: Kr. 150,- for 1. våben pr. deltager efterfølgende våben kr. 100 pr. deltager 
Hold kr. 400 pr. hold, der kan betales kontant eller med mobilpay. 
 
Tilmelding: 
Klubberne skal tilmelde deltagere og dommere på: http://www.ophardt-team.org/ 
 
Sidste tilmelding: Mandag d. 20. april 2015. 
Til holdkonkurrencerne vil det dog være muligt at tilmelde på selve stævnedagen. 
 
Dommere: 
Klubberne skal levere dommere i følge gældende regler. 
Det henstilles til, at alle klubber hjælper til, så arrangement kan glide let og ubesværet. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ophardt-team.org/
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Konkurrenceform: 
Der fægtes én puljerunde, hvor der seedes efter ranglisten. Alle fægtere går videre til 
udslagningsrunden, hvor der seedes efter resultaterne fra puljerunden. 
Rækkerne kan blive slået sammen, hvis der er få deltagere, indledende runder vil blive 
fægtet sammen, udslagning vil blive splittet op. 
 
I indledende runde fægtes til:  I udslagningskampene fægtes til: 
-Miniorer: 4 Touches/2 min   -Miniorer: 10 Touches/ 2X3 min 
-Andre kategorier: 5 Touches/3 min  -Andre kategorier: 15 Touches / 3X3 min 
 
Holdsammensætning 
På hvert hold skal der være 3 fægtere samt eventuelt én reserve. Alle fægtere 
på holdet skal komme fra samme klub efter DFF's regler. Der fægtes i en 
drengerække og en pigerække. I drengerækken må der dog gerne deltage 
piger på holdet, dog skal drengeholdet minimum have to drenge på holdet. Hvis 
der i nogle kategorier kun er et hold tilmeldt, vil kategorierne blive slået 
sammen på tværs af køn 
 
Konkurrenceform: 
Ved 4 eller flere hold fægtes der udslagning. Der fægtes placeringskampe for 
tredje og fjerdepladsen - og måske de øvrige placeringer, hvis tiden tillader 
det. Ved færre end 4 hold i en kategori fægtes der pulje. 
Før hver kamp trækkes der lod om startrækkefølgen (hvilket hold der står oppe/nede). 
Der vil blive seedet efter individuelle resultater, fægtere der ikke har deltaget individuelt vil 
få en seedning der er 10 placeringer lavere end den lavest placerede. 
 
Udstyr: 
Miniorer og puslinge skal fægte i jakke, bukser og maske minimum 350 N. Der fægtes med 
klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for puslinge og dreng/pige 0-5. Dreng/pige skal fægte i 
fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. plastron.  
På fleuret skal fægterne anvende maske med el-skæg (conductive bip). Maske med el-skæg 
må gerne anvendes i kårdekategorier. Udstyret kontrolleres af dommere på pisten. 
 
Kontakt: 
Thomas Kaa, tlf: 20231584   E-mail, formand@ofk.dk 
 
Overnatning: 
Cytellet som ligger umiddelbart ved siden af Hallen, indeholder 8X 4 mands værelser, 
medbring selv sengelinned, dyne og hovedpude forefindes, pris 215,- kr. pr. nat inkl. 
morgenmad, tilmelding er bindende, eller nye OFK´s lokaler, medbring madras og 
sovepose, pris 25,- kr. pr. nat. 
Tilmelding til formand@ofk.dk senest 20. april 2015, eller vandrehjem/hotel! 
 
Forplejning: 
Hallens cafeteria vil være åbent. 
 
Vel mødt 
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