Kårdecuppen
(Mahauts Cuppens afløser)

Østdanmarks regionale stævneserie på kårde

Stævnepropositioner - reglement
Revideret 31.01.2012

Stævnested:
Lokaliteterne for Kårdecuppens afdelinger bestemmes af DFF's Breddeudvalg efter nærmere aftale
med en eller flere stævneholdende sjællandske klubber.
Stævneafholdende klub p.t. Hellerup Fægte-klub jf. udviklingsaftale af januar 2012.
Sæsonplan:
DFF udarbejder en sæsonplan (samlet invitation) i december / januar gældende for hele året i
samarbejde med stævneafholdende klub(ber).
Antal afdelinger:
Der afvikles årligt 4-6 afdelinger af Kårdecuppen efter Breddeudvalgets nærmere bestemmelse.
I 2012 afvikles 6 afdelinger på følgende måde:
3 ordinære afdelinger
2 grand prix (50% ekstra points - se ndf.)
1 afdeling under Sjællandske Mesterskaber
Stævneleder:
De enkelte afdelinger af cuppen ledes af en af den stævneafholdende klub udpeget stævneleder,
der er ansvarlig for korrekt og god afvikling af stævnet. Herunder samling af kampresultater (ndf.)
Stævnelederen fungerer som Overdommer med enekompetence til at træffe afgørelse om en
dommers beslutninger med hensyn til regelforståelse og regelanvendelse (jfr. FIE o.62).
Tider:
Indskrivningstidspunkt anføres i sæsonplan / invitation
15 min. efter angivet indskrivningstidspunkt foretages Opråb. Efter "Opråb" bør indskrivningen
(tilmelding) lukkes.
Starttidspunktet er op til 15 min. efter Opråb - der udarbejdes pulje(r) af stævneledelse, og
fægterne kan varme op.
Herefter afvikles pulje(r).
Efter alle kampenes afvikling meddeles slutstilling til fægterne.

Reglementsbestemmelser:

Der fægtes med udgangspunkt i FIE's stævnereglement med de nedenfor anførte undtagelser:
Deltagerkrav:

Cuppen er åben for alle medlemmer af danske og udenlandske klubber - der opfylder alderskrav
(ndf.)
Alderskrav:

Den nedre aldersgrænse er (jf. DFF's generelle bestemmelser for aldersgrænser):
Kadet / U 16 14 – 16

1997-1995

Fødselsår sæson 1.7.2011-30.06.2012

Der gives ikke dispensation til yngre fægtere.
Udstyrskrav:

Der fægtes med jakke, bukser, handske, maske (min. 350 N). Såfremt fægtejakken alene er 350 N
skal fægteren endvidere være i ført sikkerhedsvest.
Ingen klingekrav.
Udstyrskrav påses af dommer forud for de enkelte kampe. Kontrol af våben foretages af dommer
før den enkelte kamp, såfremt 1 af fægterne anmoder herom.
Konkurrenceform - formula:

Poule unique (d.v.s. alle mod alle) til 5 touches / 3 min i én stor pulje. Resultatet af puljerunden er
det endelige resultat af cupafdelingen. Mix: Herrer og damer fægter samlet på tværs af alder.
Modifikation:

Ved over 20 indskrevne deltagere splittes op i 2 storpuljer (af hensyn til tid for afvikling af
konkurrencen). Ved over 40 indskrevne etableres 3 puljer, ect.
Stævnelederen seeder deltagerne til de storpuljer med udgangspunkt i den nationale rangliste for
seniorer - herrer og damer - med henblik på en jævn niveaufordeling i puljerne af herre - og
damefægtere ud fra placering for ranglisten. Puljerne bør have nogenlunde ensartet deltagerantal
- f.eks. 25 deltagere: Pulje 1 - 13 deltagere. Pulje 2 - 12 deltagere.
Afvikling:

Efter stævnelederens nærmere bestemmelse kan fægterne selv rotere individuelt indtil den
enkelte fægter har mødt alle sine modstandere.
Eller stævneleder kan opbygge 2-3 mandshold for alle deltagerne: Først fægter et hold sine
indbyrdes kampe blandt holddeltagerne (almindeligt puljeskema kan anvendes). Derefter møder
holdene skiftevis hverandre, indtil alle holdkampe (efter den tidligere holdkampsmodel gammeldags holdkonkurrenceskema kan bruges) er afviklede og alle derved har mødt alle.
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DFF's Puljeskema til Kårdecuppen anvendes til notering af samlet, endeligt resultat for samtlige
deltageres kampe.
Dommere:
Alle kampe fægtes med dommer.
Fægterne udpeger som udgangspunkt selv dommere til de enkelte kampe blandt de deltagende fægtere.
Dommerhvervet er obligatorisk for samtlige deltagere.
Såfremt fægterne forud for en kamp ikke i fællesskab kan udpege en dommer, udpeger stævnelederen en
dommer til en sådan kamp efter anmodning fra 1 af fægterne.

Resultat - de enkelte afdelinger.
Resultatet af puljerunden er det endelige resultat af cupafdelingen.
Pujleskema(er) med samtlige felter udfyldt komplet i læsbar form indsendes til DFF senest 1 uge
efter konkurrencedagen.
Såfremt en fægter udgår inden konkurrencens afslutning og dette straks meddeles stævneleder noteres de
ufægtede kampe V5 - D0 i modstanderens favør. Umiddelbart efter meddelelse noterer stævneleder
fægterens resultater i puljeskemaet. Såfremt meddelelse ikke gives til stævnelederen, fortabes alle kampe
V5 - DO i modstanders favør - ufægtede såvel som fægtede.
Stævnets resultat og fægternes indbyrdes placering afgøres først af mængden af sejre.
Ved flere puljer bliver sejrsindeks afgørende - antallet af sejre divideret med antal fægtede kampe - S/K.
Fægteren med højeste sejrsindeks (maksimum 1) vil være højst placeret.
I tilfælde af lighed i antallet af sejre / sejrsindex, bliver træfferindex (differensen mellem det samlede antal
afgivne "A" og modtagne "M" træffere) afgørende - udfra formlen træffere A-M.
I tilfælde af lighed mellem både antallet af sejre / sejrsindex og træfferindeks vil fægteren , som har afgivet
flest træffere, blive placeret højest.
Ved total lighed mellem 2 eller flere fægtere fægtes der om placering (5 touché/3 min.) - eller der trækkes
lod, hvis fægterne er indforståede hermed.

Efter alle kampenes afvikling meddeles slutstilling til fægterne.
Resultat - samlet stilling:
Kårdecuppens samlede stilling offentliggøres løbende af DFF på en rangliste på hjemmeside senest 1 uge
efter modtagelse af puljeskema(er) fra stævneafholdende klub.
Af ranglisten vil de enkelte deltageres placering ved de enkelte cupafdelinger, opnåede points for placering
ved den enkelte afdeling samt den samlede pointstilling fremgå.
Ranglisten løber året ud og nulstilles efter årets sidste afdeling i Kårdecuppen.

3

Point til den samlede stilling opnås ud fra nedenstående tabeller.
2 afdelinger (2. og 5. afdeling (søndage)) er Grand Prix stævner, som giver 50% højere piontsum end de
øvrige afdelinger.
I tilfælde af pointlighed deles placeringen.
Alle henvendelser vedrørende tildeling af point på ranglisten (samlet stilling) rettes til DFF's Sekretariat,
som er ansvarlig for cuppens samlede stilling.
Ved præmiering/kåring af slutplacering på førstepladsen, bliver bedste enkeltplaceringer dog afgørende
ved pointlighed (vinder er samlede laveste placeringssum).

Hædring, præmier - og overrækkelser:
Eventuel præmiering af præstationer på baggrund af de enkeltstående afdelinger
(afdelingspæmier) påhviler den stævneafholdende klub, og præmieoverrækkelse finder sted ved
afslutning af den enkelte afdeling.
For 2012 gives til eksempel følgende præmier ved de enkelte afdelinger:
1. og 4. afdeling: Afdelingsvinder kr. 500. Afdelingens bedste damefægter: 250kr.
2. afdeling: Tshirt til kadetfægtere der samme dag deltager i både Kårdecup og Holbæk Cup.
3. afdeling: Forfriskning til alle deltagere (hygge efter stævnet)
5. afdeling: Tshirt til veteraner (40+)
Præmiering på baggrund af det samlede resultat (samlet præmie) - slutstilling efter sidste afdeling.
Eventuel samlet præmiering på baggrund af den samlede slutstilling påhviler DFF og den/de
stævneafholdende klub(ber) efter nærmere aftale - med skyldig hensyntagen til indtægt ved
stævnegebyrer.
For 2012 gives til eksempel følgende præmier på baggrund af slutstilling.





Vandrepokal udsat af DFF's Breddeudvalg til den samlede vinder - bedst placerede fægter efter
sidste afdeling.
Bedst placerede herre ved slutstilling - vin 500kr.
Bedst placerede dame ved slutstilling - vin 500kr
Bedst placerede veteran ved slutstilling - vin 500kr.

Samlet præmie overrækkes umiddelbart efter sidste afdeling efter nærmere aftale - i 2012 i forbindelse
med Finale i Bykamp d. 12.12.12.
Revision:
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Stævnepropositioner og regler revideres efter afslutningen af cuppens sidste afdeling af DFF's
Breddeudvalg i samråd med stævneholdende klub(er).

Points - samlet stilling (rangliste):
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