
  
 

                                                                                     

 

 

 

 

         SYDDANMARK 

OPEN 

2019 
 

På vegne af Dansk Fægte-Forbund indbyder  

Fægteklubben Sydjylland og Odense Fægteklub  

til ranglistestævne på kårde for  

B&U-fægtere og Seniorer. 

 

Lørdag d.26.januar  
 

  



Der fægtes i følgende klasser herre og dame: 

 

Navn:        Våben  Fødselsår sæson   
1.7.2018-30.6.2019:           

Miniorer / U10: Kårde  2009 -  

Puslinge / U12  Kårde  2007 - 2008   

Dreng – Pige / U14  Kårde  2005 - 2006   

Kadet / U 17    Kårde  2002 - 2004   

Junior U20                          Kårde                      1999 - 2001                           

Senior  Kårde  1998   

 

Juniorfægtere er meget velkomne til at stille op sammen med seniorerne.  

Stævnet er åbent, alle nationaliteter er meget velkomne.  

 

Sted: Odense Sportscentrum 

Thorlundsvej 2B 

5000 Odense C - Danmark 

http://www.ospc.dk/ 

 

OBS! Det er ikke tilladt at have udendørs sko på i centeret, så medbring venligst 

skiftesko. Dette gælder også tilskuere! 

 

Følgende tider er sidste frist for registrering. 

Start ca. 30 minutter efter registrering. Der tages forbehold for ændringer i 

programmet og evt. forsinkelser i forhold til tidsplanen. 

 

Tidsplan:  

10:00 Senior Damer og Herrer 

10:00 Miniorer U10 og Puslinge U12 Piger og drenge, fægter sammen i indledende 

puljer, separeres til DE 

12:00 Drenge/piger U14 Piger og drenge 

14:00 Kadetter U17 Damer og Herre 

  

 

Våbenkontrol: Åben fra 08.30. Maske kontrolleres. Våben kontrolleres på pisten.   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ospc.dk/


 

KONKURRENCEFORM: Iflg. DFF’s retningslinjer for ranglistestævner: 

To indledende runder. I første runde seedes efter ranglisten.  

Første runde seeder til anden, og begge runder seeder samlet til udslagning.  

Alle fægtere går videre til udslagningsrunden.  

 

I Miniorerklassen fægtes som mix af køn hele vejen.  

I øvrige grupper, fægtes mix i runderne ved få tilmeldte, udslagning kønsopdelt. 

 

I indledende runde fægtes til:  

Miniorer: 4 touches / 2 min. - Andre kategorier: 5 touches / 3 min. 

 

I udslagningskampe fægtes til:  

Miniorer: 10 touches / 3 x 2 min.* - Andre kategorier: 15 touches / 3 x 3 min. 

’* Dispensation fra B&U haves fra normal regel om 2 x 3 min. 

 

Materiel og udstyrskrav:  

Miniorer og puslinge:  

Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel).  

Klingestørrelse 0 for Miniorer og 0-2 for puslinge.   

Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger. 

 

Dreng/Pige:  

Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-mærkede (dvs. 800-1600 N)  

Piger skal anvende brystbeskyttelse.  

Klingestørrelse 0-5. Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger. 

 

Kadet og senior: 

Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-mærkede (dvs. 800-1600 N)  

Piger skal anvende brystbeskyttelse.  

Klingestørrelse 5. Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger. 

 

 

Skålstørrelser: 

Klinge 0: Lille skål  

Klinge 1-2:  Valgfri skålstørrelse  

Klinge 5:     Almindelig skål. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faegtning.dk/node/114


Startgebyr: Kr. 150/ €. 20 pr. deltager. Børn fra udenlandske klubber: Kr. 75 / 10€. 

Evt. anden disciplin Kr. 75 / €. 10.  

Det er muligt at betale med ”MobilePay” 

 

Tilmelding:  

Senest: Mandag 21.01.2019. Det er IKKE muligt at tilmelde efter denne dato! 

 

Fægtere og dommere tilmeldes via Ophardt Online System:  

https://fencing.ophardt.online/en/home 

 

Udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online System: 

Samlet tilmelding fra klubberne til: 

formand@ofk.dk - Angiv navn, efternavn, årgang, nationalitet, klub og våben.  

 

DOMMERE:  

Pligtdommere beregnes som ”dommerdage” ud fra ”tilmeldte starter”:  

1-4  0 dommerdage  

5-8  1 dommerdag  

9-12  2 dommerdage  

13-16  3 dommerdage  

17 -20  4 dommerdage 

For at stævnet kan afvikles så smidigt så muligt, opfordres alle klubber til at levere 

dommere! 

Dommere skal være til rådighed hele dagen. Klubber der er i stand til, at stille ekstra 

dommere, vil være os en stor hjælp! 

Klubber, som ikke har mulighed for at overholde sin ”pligt-dommerkvote” skal betale 

op til kr. 750/100€ pr. manglende pligtdommer.  

Senior, junior og kadetter må påregne at dømme selv. 
 

Dommermøde: 09.30 

 

Forplejning: Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og sandwich, m.m. 

 

Kontaktperson:  

Thomas Kaa, OFK, mobil +45 2023 1584 formand@ofk.dk 

Ole Kokborg, FKSJ, mobil +45 2240 4647, fk.sydjylland@gmail.com 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Fægteklubben Sydjylland  Odense Fægteklub 

www.fk-sydjylland.dk   http://ofk.dk 
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