Rudersdal Fægteklub og Dansk Fægte-Forbund inviterer til B&U DM,
individuelt og holdInvitation til B&U Danmarksmesterskaberne 2019

Rudersdal Fægteklub og Dansk Fægte-Forbund inviterer til B&U DM,
individuelt og hold lørdag til søndag 16. - 17. marts 2019
Program: Lørdag 16. marts:

Søndag 17. marts:

08.30 Dreng/pige fleuret (årgang 2005 -2006)
09.00 Puslinge kårde (årgang 2007 - 2008)
09.30 Dreng/pige sabel (årgang 2005 - 2006)
10:30 Miniorer fleuret årgang 2009-)
11.30 Puslinge sabel (årgang 2007 - 2008)
12.30 Miniorer sabel (årgang 2009-)

08.30 Dreng/pige kårde (årgang 2005/2006)
09.00 Puslinge fleuret (årgang 2007 - 2008)
10.30 Miniorer kårde (årgang 2009-)

Ovenstående tider er sidste frist for registrering. Puljekampene starter inden for 30. min. herefter.
Holdturnering gennemføres umiddelbart efter afslutning af de individuelle kampe.
STARTGEBYR: Kr. 200 pr. deltager pr. dag. Kr. 400 pr. hold.
TILMELDING:
Tilmelding af fægtere og dommere skal ske samlet fra klubberne på: https://fencing.ophardt.online/en/home
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 12. marts 2019
Husk at tilmelde dommerne jf. nedenstående dommerkvoter.
DOMMERE:
Klubber med 5-8 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 9-12 deltagere/dag = 2 dommere/dag,
13-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag, 17-20 deltagere/dag = 4 dommere/dag, +21 = 5 dommere/dag.
Dommerne skal være minimum 14 år og skal som minimum have national dommereksamen.

Stævneledelsen vil opkræve 750 kr. pr. manglende pligtdommer til dækning af omkostninger til
erstatningsdommere. Ved meddelelse om manglende pligtdommer senest én uge før stævnestart nedsættes
beløbet til 500 kr. Meddelelse gives til rudersdalfk@hotmail.com.

Rudersdal Fægteklub og Dansk Fægte-Forbund inviterer til B&U DM,
individuelt og holdInvitation til B&U Danmarksmesterskaberne 2019
Konkurrenceform, individuelt:
Der fægtes én puljerunde. Til puljerunden seedes efter ranglisten. Alle fægtere går videre til
udslagningsrunde, hvor der seedes efter resultatet i puljerunden.
I indledende runde fægtes til: Miniorer: 4 touches / 2 min. - Andre kategorier: 5 touches / 3 min.
I udslagningskampe fægtes til: Miniorer: 10 touches / 2x3 min. - Andre kategorier: 15 touches / 3x3 min
Holdsammensætning
Hvert hold består af 3 fægtere samt eventuelt én reserve. Alle fægtere på holdet skal komme fra samme klub
efter DFF's regler. Stævneledelsen kan dog undtage fra denne regel efter anmodning. Der fægtes i en
drengerække og en pigerække. I drengerækken må der gerne deltage piger på holdet; dog skal drengeholdet
minimum have to drenge på holdet. Hvis der i nogle kategorier kun er et hold tilmeldt, vil kategorierne blive
slået sammen på tværs af køn.
Konkurrenceform, hold:
Ved 4 eller flere hold fægtes der udslagning. Der fægtes placeringskampe for tredje og fjerdepladsen - og for
de øvrige placeringer, hvis tiden tillader det. Ved færre end 4 hold i en kategori fægtes der pulje.
Der vil blive seedet efter individuelle resultater fra DM. Fægtere, der ikke har deltaget individuelt, vil få en
seedning, der er 10 placeringer lavere end den lavest placerede.
UDSTYR:
Miniorer og puslinge skal fægte i jakke, bukser og maske minimum 350 N.
Der fægtes med klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for puslinge.
Dreng/Pige skal fægte i fuld FIE udrustning (undtaget er klinger) inkl. sikkerhedsvest. Klingestørrelse 0-5.
På fleuret skal fægterne anvende maske med el-skæg. Maske med el-skæg må gerne anvendes i
kårdekategorien.
Udstyret kontrolleres af dommere på pisten.
KONTAKT: rudersdalfk@hotmail.com
STED: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 2, 3460 Birkerød
FORPLEJNING: Cafe Grundtvig er åben under hele stævnet.
OVERNATNING: Der vil kunne overnattes gratis i Birkerød Idrætscenter i Glassalen (fredag – søndag) medbring
selv liggeunderlag, sovepose mv. Morgenmad vil kunne købes i Cafe Grundtvig. Ønske om overnatning
meddeles samlet til rudersdalfk@hotmail.com.

