Orientering om og opfordring til at deltage i ”Sommer Universiade” – 3.-14. juli
2019 i Napoli, Italien
Link: http://www.fisu.net/sport-events/summer-universiades-events/30th-summer-universiade

VIGTIGT AT VIDE: Det er et krav, at der indbetales et depositum på 4.000,00 DKK til Danske
Studenters Idrætsforbund (DSI) inden den 1. marts 2019 – se særskilt notat nedenfor. Dette
depositum udgør en andel af atletens deltagerbetaling og refunderes 100 % såfremt du ikke
udtages eller forhindres i at deltage.
Til Sommer Universiaden dystes der i 18 forskellige sportsgrene, hvoraf fægtning er en af dem. Der fægtes på
alle tre våben – både individuelt og hold og for begge køn – I alt 12 konkurrencer med maksimum 3 fægtere
på individuelt i hver våben/køn kategori, dvs. max. 18 fægtere. Der kan dog godt være 4 fægtere på et hold.
Konkurrencen giver ingen merit til hverken FIE junior eller senior verdensranglisten, men kan være en
fantastisk lærerig oplevelse, hvor man også kan pleje netværk til udenlandske sportsfolk, andre fægtere og
danske atleter og organisationsfolk i andre danske sportsforbund. Tidligere deltagere fortæller, at det er en
fantastisk oplevelse.
Hvis der er 1, 2 eller max. 3 ansøgere til en kategori, så bliver alle automatisk udtaget, så længe de opfylder
nedenstående deltagerkrav om alder, FIE-licens og uddannelsesstatus.
Danske Fægte-Forbund (DFF) er desværre ikke i stand til yde nogen form for økonomisk støtte til deltagelse i
Sommer Universiaden, men opfordrer alle fægtere, der opfylder nedenstående kriterier om at søge om
udtagelse. DFFs eneste rolle i forbindelse med Sommer Universiaden er at udtage de bedst rangerede
fægtere i de tilfælde, hvor der er flere interesserede fægtere end der er pladser.
Danske Studenters Idrætsforbund (DSI) står for at sende den danske delegation afsted til Universiaden.
Kontaktperson er João Marcus Fuglsig 1, der også står for oplysningerne om de økonomiske forhold, der
gælder for Universiaden. Se særskilt notat nedenfor, der beskriver reglerne om betaling af depositum.
Krav, der skal opfyldes af alle atleter:
• Alderskrav: Atleten skal være født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2001.
• Studiekrav: Atleten skal være indskrevet på et studie på en videregående uddannelsesinstitution til
studiestart senest for foråret 2019. Pt. er følgende godkendt: Aarhus Universitet, Københavns
Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, RUC, DTU, VIA University College Metropol.
Hvis man er studerende på en anden uddannelsesinstitution, der er af samme kategori som de
ovenstående institutioner, men som ikke fremgår af listen (bachelorgrad, kandidatgrad,
professionsbachelorgrad) kan DSI anmode FISU om godkendelse af institutionen. Det nemmeste at
gøre ift. en sådan situation vil være at skrive til João Marcus Fuglsig om den konkrete case, og DSI
kan så melde tilbage om det er i overensstemmelse med DSI’s og FISU’s retningslinjer.
Krav, der skal opfyldes af alle fægtere, der ansøger om at deltage:
• Gyldig FIE-licens for 2018-19
Ansøgningsfrist for danske fægtere: 15. marts 2019 til Sportschef Laurence Halsted
(sportschef@faegtning.dk) OG Eliteudvalget (eliteudvalg@faegtning.dk).

1 João

Marcus Fuglsig kan kontaktes aften og i weekender på: Jmfuglsig@hotmail.com og 60218858

Hvis der er 4 eller flere ansøgere til en kategori, så må der prioriteres, og 3 fægtere udtages til den
individuelle konkurrence i en kategori efter følgende kriterier:
1. Første prioritet er fægtere, som er optaget på FIEs SENIOR rangliste i den pågældende kategori.
Disse fægtere udtages efter deres placering på FIEs SENIOR rangliste pr. den 16. marts 2019, som
den fremgår af http://fie.org/results-statistic/ranking. Dog gælder det, at point fra Senior EM 2018
og Senior VM 2018 kun tæller med fra top 32. Dvs. placeringen på ranglisten nedjusteres for
eventuelle point optjent ved EM eller VM for en plads som nr. 33 eller dårligere.
Hvis der efter ovenstående udvælgelse stadig er ledige pladser, så udtages resten efter følgende
kriterier:
2. Fægtere, der er optaget i DFFs Bruttolandsholdstrup for sæsonen 2018-19 i den pågældende
kategori, enten som senior eller junior. Disse fægtere udtages efter deres placering ved Senior DM
2019 i den pågældende kategori. Dvs. de kan først udtages efter senior DM den 13.-14. april 2019.

Hvis der efter ovenstående udvælgelse stadig er ledige pladser, så udtages resten efter følgende
kriterier:
3. Fægtere, der IKKE er optaget i DFFs Bruttolandsholdstrup for sæsonen 2018-19 i den pågældende
kategori, hverken som senior eller junior. Disse fægtere udtages efter deres placering ved Senior DM
2019 i den pågældende kategori. Dvs. de kan først udtages efter senior DM den 13.-14. april 2019.
Dvs. man kan risikere, at det endelige overblik over hvem, der kan komme afsted, først haves efter senior
DM medio april.
Holdfægtning
Fægtere, der udtages på individuel, opfordres til at deltage i holdfægtning, hvis der er 3 fægtere i en
kategori. Den fægter, der må ligge som fjerde-valg efter ovenstående prioritering, vil blive tilbudt en plads på
holdet, selvfølgelig under forudsætning at der i alt vil være mindst 3 interesserede fægtere til at danne hold.
Tidligere deltagere: Laurence Halsted, Troels Robl, Line Grubak. Der kan også skaffes kontakt til en dansk
tennisspiller, der har været af sted 2 gange (kontakt Majken Linnemann, email: eu1@faegtning.dk).
Yderligere info: Der findes en Facebook-side (https://www.facebook.com/universiade/), der giver et indtryk
af hvad det var for en oplevelse at være med i 2017 som del af den danske delegation. Derudover er der en
lukket Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/173493506791862/, der er oprettet for at
samle og organisere de sportsfolk, der har intentioner om at deltage i Universiaden i 2019 i Napoli.
Venlig hilsen DFF-Eliteudvalget, 15. februar 2019
Hjemmeside for Universiaden i Napoli 2019:
https://www.fisu.net/sport-events/summer-universiades-events/30th-summer-universiade
Regulativ på 136 sider, der beskriver alle forhold vedr. Universiaden. Fægtning er beskrevet på side 62-64:
https://www.fisu.net/medias/fichiers/napoli_2019_summer_universiade_regulations.pdf
Dokument vedr. alderskrav:
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2016/04/2016-03-30.Letter-NUSFs.-Age-limit-change.EN_.pdf

Danske Studenters Idrætsforbund

Aarhus
Februar 2019

Kære Atleter
Universiaden nærmer sig, og vi glæder os til endnu engang at sende en dansk delegation afsted til
legene.
Hermed noget vigtig info omkring økonomi ifm deltagelse. Læs venligst grundigt.
For at kunne udtages skal der pr 1. marts være indbetalt et depositum på 4.000kr til konto:
regnr: 6180 – kontonr: 0011685811 eller på MobilePay 6075 3697 noteret Depositum Universiade.
Dette depositum udgør en andel af din deltagerbetaling og refunderes 100 % såfremt du ikke
udtages eller forhindres i at deltage.
Den samlede pris for legene afhænger af flere variable og faste aspekter:
-

Antal dage du deltager ved legene/er akkrediteret. (70€/døgn)
Enkelte sportsgrene er pålagt et ITO fee pr atlet (Idrætsgymnastik 350€, Rytmisk gymnastik
310€, Fægtning 160€ , Judo 120€, Taekwondo 140€)

Udgifterne forbundet med deltagelse kan stilles således op, at de 4000kr i depositum dækker alle
gebyrer, afgifter, licenser, tøjpakke og andre faste udgifter. Ud over disse 4000kr kommer således
en pris på 70€/døgn, hvor man er akkrediteret til legene.
Når man er akkrediteret har man fuld forplejning og logi i atletbyen, adgang til alle arenaer,
træningsfaciliteter og officiel transport. Denne periode kan ikke splittes op i bidder man skal
således have én kontinuerlig periode med ét check-in og ét check-ud fra atletbyen.
Den fulde samlede pakke alt inklusiv (dog minus transport til og fra Napoli) forventes ikke at
overstige 12.000kr. Dette beløb kan blive mindre såfremt vi lykkedes med sponsorater. Da vi har
gode erfaringer fra de sidste lege med at opkræve et ”højt estimeret” beløb og siden tilbagebetale
atleterne det beløb der overstiger omkostningerne er dette en praksis vi igen vil gøre. Således
undgår I efterfølgende ubehagelige overraskelser og ekstraregninger.
Vi gør opmærksom på, at man skal være akkrediteret mindst 48 timer inden man deltager ved
legenes konkurrencer. Så længe dette respekteres er det op til en selv at afgøre, om man ønsker at
være tilstede under hele legene fra åbningsceremoni til afslutningsceremoni eller man ønsker at
ankomme senere eller forlade tidligere. Man betaler kun for det antal dage man er akkrediteret,
og det kan derfor være en mulighed for at nedsætte prisen med 70€/dag skulle man ønske det.
DSI tjener ingen penge på organisation af legene, hvorfor vi forsikrer om, at atleter udelukkende
betaler for udgifter forbundet med egen deltagelse. DSI afholder vore egne udgifter ifm vores
deltagelse som organisation.
Har du nogle spørgsmål kan de altid rettes til os i DSI.
Joao Marcus Fuglsig, Danske Studenters Idrætsforbund

