
INVITATION

KØBENHAVNS FÆGTEKLUBS JULESTÆVNE
den 10  november  2019

KØBENHAVNS FÆGTEKLUB inviterer i samarbejde med Dansk Fægte-
Forbund hermed til ranglistestævne for minorer på fleuret og kårde.
DIF ønsker nye stævnetiltag, derfor vil der afholdes et hyggeligt holdstævne for
puslinge (to mands hold), som ikke er ranglistestævne.

PROGRAM: Søndag den 10 november 2019: 
Sidste frist for registrering:
09:30 puslinge hold (årgang 2008-2009) klinge 0,2
12:00 miniorer fleuret (årgang 2010 og yngre) klinge 0
14:00 miniorer kårde (årgang 2010 og yngre) klinge 0
Fægtning starter ca. 30 min efter registrering.

Stævne form: Miniorer: Der fægtes to puljerunder. Til første runde seedes efter
rangliste, anden runde seedes efter resultat af første runde. Alle fægter videre til
DE, hvor der seedes efter resultat efter puljerunderne. 

Der fægtes i puljer 4 touches/ 2 min
DE 10 touches / 3 min

Puslinge hold: Én deltager (pige eller dreng) på fleuret og èn deltager (pige 
eller dreng) på kårde på hvert hold. Der fægtes én pulje og derefter DE. Før 
hver holdkamp trækkes der lod om det er fleuret eller kårde fægtere, der starter 
at fægte. Der fægtes totalt 10 touches / 2x3 min per holdkamp.  Der tages i 
videst muligt omfang hensyn til rangliste placeringer individuelt ved seedning 
af hold. Sammensatte hold fra to klubber er tilladt.



Udstyr: Minorer og puslinge skal fægte i jakke, bukser og maske; min 350 
Newton.

Startgebyr: 100 kr. per minor deltager, 100 kr per puslinge hold. Betales  
  kontant (ej mobile pay) ved registrering.

Tilmelding:   Miniorer samlet fra klubberne på OPHARDT.
      PUSLINGE HOLD med navn på OPHARDT

Tilmeldingsfrist: Mandag den 4 november 2019. 

Tilmelding dommere: 1-4  0 dommere
5-8  1 dommere
9-12 2 dommere
13-16 3 dommere

Hvis klubber har problemer med at stille dommere, kontakt KØBENHAVNS 
FÆGTEKLUB.

Sted: Vigerslev Allés Skole, Vigerslev Allé 108, 2500 Valby. Indgang ved
fodboldbane bag skolen. 

Kontakt: mfalkportved@yahoo.com

Forplejning: Café KØBENHAVN (klubbens) vil være åben hele 
stævnet. 

Der vil være sygeplejeske/ læge tilstede under stævnet.

HUSK: Nissehuer mv. - der vil være peberkager mv. til alle.

Velkommen
Bestyrelsen

Københavns Fægteklub

mailto:mfalkportved@yahoo.com

