
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Invitation til det 7. Rudersdal Open 

 
Dansk Fægte Forbund ranglistestævne for B&U fægtere 10. - 11. oktober 2015 

 
Velkommen! 

 
Rudersdal Fægteklub inviterer hermed til vores årlige ranglistestævne på fleuret 
og kårde for B&U-fægtere. 
 
Stævnet er sæson 2015 - 2016´s første rangslistestævne - se hele sæsonen på: 

http://www.faegtning.dk/staevner 
 
Program: 
 
Lørdag 10. oktober:  

 
 
Søndag 11. oktober:  

 
09.45 Kadet fleuret (årgang 1999 - 2001)  

 
09.45 Kadet kårde (årgang 1999 - 2001)  

10.45 Miniorer kårde (årgang 2006-)  10.45 Miniorer fleuret (årgang 2006-)  
11.45 Dreng/pige kårde (årgang 2002 - 2003)  11.45 Dreng/pige fleuret (årgang 2002 - 2003)  
12.45 Puslinge fleuret (årgang 2004 - 2005)  12.45 Puslinge kårde (årgang 2004 - 2005)  
 

Ovenstående tider er sidste frist for registrering.  
 
STARTGEBYR: Kr. 150 pr. deltager pr. dag.  
 
TILMELDING:   
Tilmelding skal ske samlet fra klubberne på: http://www.ophardt-team.org/en.html 
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 6. oktober 2015.  
 
Husk også at tilmelde dommerne jf. nedenstående dommerkvoter. 

http://www.faegtning.dk/staevner
http://www.ophardt-team.org/en.html
http://www.faegtning.dk/


 
 
 
 
DOMMERE: 
Klubber med 4-7 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 8-11 deltagere/dag = 2 dommere/dag, 12-16 
deltagere/dag = 3 dommere/dag, +17 deltagere/dag = 4 dommere/dag.  
 
Stævneledelsen kan opkræve op til kr. 1000 pr. manglende dommer til dækning af omkostninger til 
erstatningsdommere.  
 
KONKURRENCEFORM:  
Der fægtes to puljerunder. Til første runde seedes der efter ranglisten.  Til anden runde seedes der ud fra 
resultaterne i første runde. Dernæst går alle fægtere videre til udslagningsrunder, hvor der seedes efter 
resultaterne i puljerunderne. 
 
I indledende runde fægtes til:  Miniorer: 4 touches / 2 min. - Andre kategorier: 5 touches / 3 min. 
I udslagningskampe fægtes til: Miniorer: 10 touches / 2x3 min. - Andre kategorier: 15 touches / 3x3 min  
 
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.  
 
Dreng/Pige og Kadet skal fægte i fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. sikkerhedsvest. 
Klingestørrelse 0-5.  
 
På fleuret skal fægterne anvende maske med el-skæg. 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. Børn/unge skal være ledsaget af forældre/voksne ledsagere fra egen 
klub.  
 
Sted: Konkurrencerne afvikles i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, Birkerød.  
 

Forplejning: Cafe Grundtvig er åbent under hele stævnet. 

 
Rudersdal Fægteklub og DFF glæder sig til at se fægterne til sæsonens første ranglistestævne: 
Rudersdal Open 2015. 
 

 


