
 

  

 21 – 22 . 11 . 2015 

 

****** 

Kongerslev hallen 
Idrætsvej 3 

9293 Kongerslev 
 

****** 

 

Lørdag den 21. novmber 2015     

Fleuret  Senior - Damer kl. 10.00 

 Fleuret  Senior - Herrer kl. 10.00 

       

 Kårde  Senior - Damer Kl. 11:00 

 Kårde  Senior - Herrer Kl. 11:00 

       

 Søndag den 22. november 2015   

 Fleuret  B&U   kl. 10.00 

 Kårde  B&U   kl. 10.30 

       

 Forventet start er ca. 20 - 30 min. efter frist for registrering. 

 Seniorer gives mulighed for at fægte begge våben, udstyr kan lånes 



 

 
Der fægtes i følgende 
klasser: 

     

 Våben    Fødselsår 

Mini-våben Fleuret/Kårde   >> 2003 

Dreng-Pige Fleuret/Kårde   2002 – 2001 

Kadet Fleuret/Kårde   2000 – 1998 

Junior Fleuret/Kårde   1997 -- 1995 

Senior  Fleuret/Kårde   Åben(alle+14) 

 
Startgebyr:    100 kr./dag 

 

****** 
Tilmelding:   Tilmeldes til Krzysztof på mail:   krzysztof@stofanet.dk   

Timelding at oplyse: navn, efternavn, årgang, kluben , våben 
 

****** 
Frist for tilmelding:      Onsdag den 18-11-2015  

****** 
Overnatning:  AAF forventer at have plads til alle de fægtere der ønsker 

privat overnatning. Alle interesserede skal tage kontakt med 

Pia Vadstrup på e-mail … haack28@live.dk  eller tlf. xxxxxxxx 

 
Alternativ overnatning på hotel i Rebild.  

> Comwell sport, 9520 Rebild  
> Vandrehjemmet i Rebild 

 
Konkurrence- 
form: 

For B&U gælder følgende: 
    

 Der fægtes en indledende runde. Alle går videre til udslagning. 

 I alle klasser fægtes med kønsopdelt eller mix ved få tilmeldte, i indledende runder. 
Udslagning fægtes kønsopdelt  

         

         

 I indledende runder fægtes til:      

 Mini-våben 5 touches / 2 min.    

 Øvrige klasser: 5 touches / 3 min.    

mailto:haack28@live.dk


         

 I udslagningskampe fægtes til:      

 Mini-våben 10 touches / 3 x 2 min.   

 Øvrige klasser: 15 touches / 3 x 3 min.   

         

 På fleuret skal masken i alle B&U-klasser være med el-skæg (conductive bip) 

         

         

 For senior - individuel       

         

 Der fægtes en indlende runde (pulier med ca. 7 fægter);  kønsopdelt. 

 Alle går videre til udslagning.     

 Direkt udslagning med repassage.                                                                              I 
udslagning fægtes af sæt til 3 points; første til 3 sæt (femte sæt til 3 men med 2 
overskydende dog max. til 5). 

 

 

 

 På fleuret:  senior kan fægter uden el-skæg   

         

         

 Holdkonkurrence       

 Direkt udslagning med kampe om alle pladser   

 Seedning efter ranglister Skr.Cup - kårde , Aarhus C.- fleuret  

 

Uden.kønsopdelt 
 
 
       

         

 
 

 


