
Version 0.3 pr. 6. juli 2018  Side 1 af 2 
 

Kriterier for udtagelse til kadet og junior HOLD til de kvalifikationsgivende stævner 

i løbet af sæson 2018-19 frem mod EM/VM 2019 
 

Kadet: Til de europæiske cadet circuits og de øvrige kvalifikationsgivende stævner kan hvert land 

stille med flere hold. 

 

Junior: Hvert land kan kun stille ét hold til et Junior World Cup team-stævne.  

 

Generelt for både kadet og junior:  

Ved 4 eller færre bruttotrupsfægtere i en kategori er der ikke behov for en proces for udtagelse til 

hold. Dette gælder for kadet dame fleuret og kadet herre kårde i 2018-19. 

 

Hvis alle fægtere fra Bruttolandsholdstruppen, som stiller til hold, er fra samme klub, så overlades 

al beslutningskompetence vedr. udtagelse af hold til den pågældende klubtræner. Dette vil for 

2018-19 være tilfældet for kadet herre fleuret og junior herre fleuret. 

 

Hvis der er mere end 4 fægtere fra Bruttolandsholdstruppen fra flere klubber, som ønsker at 

deltage i hold-konkurrence ved et kvalifikationsgivende stævne, udtages fægterne til hold efter 

følgende kriterier: 

• Fægtere i Bruttolandsholdstruppen har forrang for fægtere, som ikke er i 

Bruttolandsholdstruppen 

• Fægterne i Bruttolandstruppen rangeres og udtages til hold efter: 

1. EFCs cadet circuit-ranking eller FIE-ranking (som offentliggjort på 

https://www.eurofencing.info/rankings/individual-rankings og FIE.org) efter det 

seneste stævne inden det hold-stævne, der skal udtages til (dog senest 30 dage før 

hold-stævnet, som der skal udtages til – af hensyn til indkøb af flybilletter) 

2. Eventuelle bruttotrupsfægtere, der ved sæsonstart ikke har EFC cadet circuit-

ranking eller FIE-junior-ranking, rangeres efter den danske rangliste (dog senest 30 

dage før hold-stævnet, som der skal udtages til – af hensyn til indkøb af flybilletter) 

De 4 højest rangerede fægtere udtages, og hvis der er forfald blandt disse, udtages der blandt de 

øvrige fægtere i rækkefølge efter deres rangering. 

 

Disse kriterier skal tages i anvendelse for kadet dame kårde og junior herre kårde for 2018-19. 

 

For kadet dame kårde hold er der fastsat følgende udtagelsesdatoer: 

• CC Geneve (hvis der er hold) 15.-16. sep 2018 – udtages nu før sæsonstart (Tabita, Natalja, 

Zarina, Kamma)  

• CC Novara (hvis der er hold) 29.-30. sep 2018 – udtages nu før sæsonstart (Tabita, Natalja, 

Zarina, Kamma)  

https://www.eurofencing.info/rankings/individual-rankings
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• CC Zrenjanin (hvis der er hold) 20.-21. okt 2018 – udtages 16. sep efter CC Geneve 

• NM Vilnius 20.-21. okt 2018 – udtages 16. sep efter CC Geneve 

• CC Klagenfurt (hvis der er hold) 27.-28. okt 2018 – udtages 16. sep efter CC Geneve 

• CC Grenoble (hvis der er hold) 3.-4. nov 2018 – udtages 30. sep efter CC Novara 

• CC Heidenheim (hvis der er hold) 24.-25. nov 2018 – udtages 21. okt efter CC Zrenjanin 

• CC København (hvis der er hold) 1.-2. dec 2018 – udtages 28. okt efter CC Klagenfurt 

• CC Bratislava (hvis der er hold) 12.-13. jan 2019 – udtages 2. dec efter CC København 

 

For junior herre kårde hold er der fastsat følgende udtagelsesdatoer: 

• JWC team i Riga 17.-18. nov 2018 – udtages nu før sæsonstart (Tobias, Phileas, Casper, 

Christoffer)  

• JWC team i Heraklion 15.-16. dec 2018 – udtages den 18. nov efter Riga 

• JWC team i Beograd 2.-3. feb 2019 – udtages 17. dec efter Heraklion  

• JWC team i Basel 16.-17. feb 2019 – udtages 21. jan efter Manama 

 

Dispositioner på dagen for HOLD stævner 

Alle taktiske beslutninger på dagen, samt valg af hvem der skal være reserve, håndteres af de(n) 

tilstedeværende træner(e). I tilfælde af at der ikke er nogen trænere til stede til holdstævnet, 

overlades det til fægterne at bestemme holdorden og taktik. De kan få vejledning hos 

sportschefen inden afrejse. 


