
              Invitation til            

Jysk-Fynske Mesterskaber 2019 

 

Varde Fægteklub har i år fornøjelsen af at invitere til Jysk-Fynske mesterskaber på 

kårde og fleuret i Varde den 23. og 24. november 2019 

  

Der konkurreres på fleuret og kårde i følgende kategorier:  

• Miniorer (2009 og senere)  Ingen kønsopdeling individuel  

• Puslinge (2007+2008)  Ingen kønsopdeling individuel 

• Dreng/Pige (2005+2006)  Dame og herre individuel  

• Kadet (2002+2003+2004)  Dame og herre individuel  

• Junior (1999+2000+2001) Dame og herre individuel 

• Senior (1998 og tidligere)  Dame og herre individuel og hold  

• Veteran (1978 og tidligere)  Dame og herre individuel og hold 

 

Tid: 

 Lørdag:  Senior Fleuret Registrering: 8:30 Start: 9:00  

Senior Kårde Registrering 10:00 Start: 10:30  

Hold starter efter de individuelle finaler. 

Søndag: Alle B&U Fleuretkategorier Registrering 8:30 Start 9:00  

Alle B&U Kårdekategorier Registrering 10:00 Start 10:30  

 

Salen åbner kl. 8:00 begge dage.  

 

Praktiske informationer:  

Stævnet foregår i Jacobi Hallen, Pramstedvej 6, 6800 Varde  

Pris: 150 kr. for første kategori, ønskes deltagelse i flere kategorier samme dag, er 

prisen 100 kr. pr. ekstra kategori (kontant eller mobilepay). 



Pris for hold er 300 kr.  

Det er til og med junior tilladt at stille op én aldersklasse over sin egen. Hvis man 

ønsker at stille op i mere end én aldersklasse højere, sker det efter individuel 

vurdering fra stævneledelsen.  

Det er tilladt for Veteraner at stille op i Senior. 

Holdkonkurrencen er kun for seniorer og ikke kønsopdelt. 

Hold med deltagere fra forskellige klubber er tilladt, dog kun i tilfælde af, at 

deltagerne ikke kan danne et hold med klubkammerater. 

Der fægtes i de individuelle kategorier ikke om 3. pladsen men kåres en todelt 3. 

plads. 

Der kåres i holdkategorierne kun ét hold på 3. pladsen og ved flere end fire hold og 

medfølgende eliminationskampe fægtes der om 3. pladsen.  

Deltagelse på flere våben er tilladt, så vidt det er muligt. Læs mere nedenfor.  

 

Tilmelding:  

Tilmelding skal ske klubvis senest tirsdag den 20. november på mail til  

Janenemarklau@hotmail.com 

For hver deltager skal oplyses fulde navn, årgang, klub samt kategorier som 

deltageren ønsker at stille op i, eksempelvis.:  

Jasper Carlsen, 1994, JAF, Senior, Herre, Fleuret og kårde, hold og individuel.  

 

Forplejning: 

Varde Fægteklub arrangerer buffet med et stort udvalg af mad og drikke, i form af 

eksempelvis pastasalat, hjemmelavet pizza, sandwich, varm ret, frugt/grønt, snacks, 

mv.   

Buffet inkl. kaffe/te og saft hele dagen: 50 kr.  

Fri kaffe/te og saft hele dagen: 15 kr. eller 3 kr. pr. kop 

Endvidere er det muligt at købe Sodavand 5 kr./stk  

Der kan betales kontant eller via mobilepay. 

Foreløbig tilmelding til buffet til olstroem@mail.dk  

 

Konkurrenceform:  

Der fægtes en indledende runde mellem alle deltagere i kategorien.  
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Der fægtes i den indledende runde til 5 touchés eller 3 min. effektiv kamptid (miniorer 

og puslinge kun 2 min.)  

Alle går videre til direkte elimination. Resultater fra den indledende runde bruges til at 

seede til dette. 

I eliminationskampe fægtes der til 15 point eller 3 x 3 min. effektiv kamptid med 1 

minuts pause imellem hver periode (miniorer og puslinge dog kun til 10 point eller 3 x 

2 min) 

Kategorier vil efter behov blive slået sammen i den indledende runde, men ikke i 

eliminationskampene.  

Holdkonkurrencen begynder umiddelbart efter den individuelle konkurrence.  

Er der 4 eller færre hold i en kategori fægter alle holdene mod hinanden og vinderen 

kåres baseret på resultaterne i denne pulje.  

Er der flere end fire hold i en kategori seedes holdene efter gennemsnittet af deres 

deltageres placeringer i den individuelle konkurrence. Baseret på denne seeding 

fægtes der direkte elimination.  

Kampene i holdkonkurrencen fægtes efter de almene regler til 45 point.  

Deltagelse på flere våben er tilladt, men det vil imidlertid være nødvendigt for 

afvikling af stævnet indenfor en overskuelig tidsramme, at samme kategorier på 

forskellige våben har en vis grad af overlap. Stiller man op på flere våben skal man 

således forvente flere kampe, med højere frekvens og altså mindre pause.  

 

Udstyr: 

Det forventes at fægtere stiller med sikkerhedsmæssigt forsvarligt og funktionsdygtigt 

udstyr i henhold til FIE’s anbefalinger. Defekt udstyr eller udstyr (eller mangel herpå), 

der vurderes uforsvarlig vil medføre udelukkelse fra turneringen.  

Tilladte klingestørrelser er for miniorer 0, Puslinge 0-2 og resterende klasser kun 5. 

 

Dommere: 

Det forventes at deltagende klubber stiller med dommere. Efter behov vil deltagerne 

selv agere dommere. 

 

Transport: 

Salen ligger 10-15 min. gang fra banegården.  

 

Overnatning: 



Efter forespørgsel vil vi forsøge at arrangere gratis privat overnatning. 


