
 

Invitation til Jysk B&U stævne 2016 
DFF Ranglistestævne, samt senior/forældre turnering  

12. / 13. Marts 2016 

                 
 

 
Trekanten Viborg & JAF vil gerne invitere alle børn, unge samt de voksne til fægtestævne på fleuret og kårde.   
Senior stævnet er en ”hygge konkurrence” for de voksne sjæle med den indre Zorro intakt. 
Der vil traditionen tro være fællesspisning på Pavarotti i hjertet af Viborg by lørdag aften. 
Stævnet foregår i Viborg Station hal 5&6 Station Allé 3A, DK-8800 Viborg.  
Kort kan ses her:  

http://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/POLITIK/Valg/Danmarks%20stoerste%20afstemningssted%20holder%20flyttedag/Filer/Valg_Kort_2015_1_Stor.jpg  

Der er adgang til hallen 1 time før puljestart, og indskrivning skal ske senest 30 min før puljestart. 
 
Der sælges frugt, kage, kaffe og the i hallen. 
   
 
Der fægtes i følgende klasser:  
Sæson 1.7.2015-30.6.2016:  
Miniorer / U10:  Kårde/Fleuret   2006- 
Puslinge / U12:   Kårde/Fleuret   2004-2005 
Dreng – Pige / U14:  Kårde/Fleuret   2002-2003 
Kadet / U 16:   Kårde/Fleuret   1999-2001 
 
 
Lørdag d.12 Marts     Tidspunkt 
Fleuret Dreng-Pige, U14    Kl. 10:00 
Kårde Kadet dreng/pige, U16    Kl. 10:00 
Kårde Puslinge dreng/pige, U12    Kl. 10:30 
Fleuret Miniorer, U10     Kl. 10:30 
Fleuret Senior / Forældre    kl. 15:00 
Kårde Senior / Forældre    kl. 15:00 
 
Søndag d.13 Marts     Tidspunkt 
Kårde Dreng-Pige, U14     Kl. 09:00 
Fleuret Kadet dreng/pige, U16    Kl. 09:00 
Fleuret puslinge dreng/pige, U12   Kl. 09:30 
Kårde Miniorer, U10     Kl. 09:30 
 
 



 

 
 
 

Indskrivning: 
Der kan stilles op i den pågældende aldersklasse, samt klassen over, i det omfang tidsplanen tillader det. 
I afviklingen af stævnet vil der ikke blive taget hensyn til, om en fægter stiller op i flere kategorier.  
Der fægtes to puljer. Første pulje giver seedning til anden pulje. Herefter direkte udslagning for alle.   
Miniorer fægter til 4 point, eller 2 min. i de indledende runder og til 10 point, eller 2 perioder af 3 
minutter i udslagning. Puslinge, dreng/pige, kadet og juniorer fægter til 5 point eller 3 min. i de 
indledende runder, og til 15 point, eller 3 perioder af 3 minutter i udslagning.  
Stævnekontoret forbeholder sig retten til at slå aldersklasser og køn sammen, ved for få tilmeldte.  
  
Klubberne bedes venligst stille dommere:  
1 dommer ved 4-7 startende fægtere  
2 dommere ved 8-11 startende fægtere  
3 dommere ved 12-15 startende fægtere  
4 dommere ved 16 eller flere startende fægtere  
Klubberne bedes respektere og efterleve anmodningen om dommerhjælp, idet det sikrer en smidig 
afvikling af stævnet.  
Klubber der ikke kan stille med det passende antal dommere, kan tildeles en bøde på 750 kr. pr. 
manglende dommer. 
  
Tilmelding og betaling: Tilmelding skal ske via Ophardt senest d.09-03-2016. 
Deltagergebyr 150 kr 
Ønsker en fægter at stille op i flere kategorier (våben eller klasser), koster det 100 kr. ekstra pr. 
klasse/våben, som betales på stævnedagen. Der tages kun imod kontanter. 
  
Fægtere og dommere tilmeldes via Ophardt Online System:   
http://online.ophardt-team.org/reg/?nation=DEN   
Udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online System: Samlet tilmelding fra klubberne til: 
tilmelding@jaf-mail.dk  
Angiv navn, efternavn, årgang, nationalitet, klub, våben samt hvilke(n) klasse(r) der ønskes at fægte. 
 
Krav til udstyr  
Miniorer: Jakke, bukser og maske minimun 350 N. Der fægtes med klingestørrelse 0.  
Puslinge: Jakke, bukser og maske minimun 350 N. Der fægtes med klingestørrelse 0-2.  
Dreng/pige: Fuld FIE-uniform: jakke og bukser 800 N, plastron 800 N, maske 1600 N. Piger skal anvende  
brystbeskyttelse. Klinger skal være størrelse 5.  
Kadet: Fuld FIE-uniform: jakke og bukser 800 N, plastron 800 N, maske 1600 N. Piger skal anvende  
brystbeskyttelse. Klinger skal være størrelse 5.  
Fleuretfægtere skal bruge maske med el-skæg (Conductive bip).   
Generelt er våbenklinger ikke omfattet af FIE-krav. 
Vi tjekker masker og veste inden start. Øvrigt udstyr kontrolleres på pisten.  
Spørgsmål til stævnet stilles til mona@jaf-mail.dk  
  



 

Overnatning kan ske på følgende: 
Palads Hotel, Sankt Mathias Gade 5, 8800 Viborg  
TLF: 86 62 37 00 
WEB: http://www.hotelpalads.dk/da/forside/  
 
 
Viborg Vandrehjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg 
TLF: 86 67 17 81 
WEB: http://danhostelviborg.dk/  
 
 
 
Vi glæder os til at se jer!  
Jysk Akademisk Fægteklub & Trekanten Viborg.  
 

  


