
INVITATION 
Copenhagen Open Longsword 

Ranglistestævne på Langsværd 
23.11. 2019 

 

Vi glæder os til at se jer og håber på et stærkt fremmøde. 
 

Københavns Historiske Fægteklub og DFF indbyder til ranglistestævne på Langsværd. 
Individuelt - Seniorer – Mix. 

 
Stævnet afholdes som det 2. af 3 ranglistestævner i Sæson 2019-2020. Det 1. stævne var DM i oktober. Det 3. stævne 
bliver i 1. halvår af 2020. Man behøver ikke deltage i alle stævnerne for at være med. 

 
DATO: Lørdag d. 23.11. 2019. 
TIDER: Kl. 9.30-10.30 Dommerworkshop – vi lærer at dømme forud for konkurrencen ud fra DFF’s 
HEMA-fægtereglement. Det forventes, at alle konkurrencedeltagere dømmer senere til stævnet. 
Kl. 10.30 Opråb: Langsværd – Mix - Start kl. 11.00 (sal åbnes kl. 09.00). 
 
STED: Den gamle gymnastiksal, Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108, 2500 Valby. I gåafstand fra 
Valby Station. Kontakt stævneleder, Martin, når I er på adressen, hvis I ikke kan finde salen. 
PRIS: Kr. 150 pr. deltager.   
 
TILMELDNING: Udfyld blanket her: http://tiny.cc/uqqmez 
Senest: Tirsdag 19.11.  
 
KONKURRENCEFORM: 1 indledende puljerunde med efterfølgende direkte udslagning. Såvel 
puljerunde som udslagning fægtes samlet for mænd og kvinder (d.v.s. som mix). I indledende 
runde og udslagningskampe frem til semifinalerne fægtes til: 8 point / 3 min. I semifinalerne og 
finalen fægtes til: 10 point / 2x3 min. (jf. T.5.2). 
 
REGLER: Der fægtes efter reglerne i DFF’s HEMA-stævnereglement.  
 
SEEDNING: Der seedes til i plujerunden efter stævneledelsens skøn. Resultatet af runden seeder til 
udslagning. Alle går videre til udslagningsrunden. 
 
UDSTYRSKRAV: Se DFF’s HEMA-stævnereglement Kap. M – Regler for materiel s. 25-27. 
 
DELTAGERKRAV: Alle der må deltage seniorstævner (d.v.s kadet, junior, senior, veteran). 
Konkurrencen er åben for HEMA-fægtere, som er medlem af en HEMA-fægteklub under DFF samt 
udenlandske klubber. 
 
DOMMERKRAV: Klubber skal stille med flg. antal pligtdommere efter antal tilmeldte fægtere: 
1-4 deltagere = 0 dommer/dag, 5-8 deltagere/dag = 1 dommer/dag, 9-12 deltagere/dag = 2 
dommere/dag, 13-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag, ect. Klubber, der ikke stiller med det passende 
antal dommere, tildeles en bøde på op til 1.000 kroner pr. manglende dommer. 
Fægtere forventes endvidere at hjælpe med at dømme – sådanne medregnes som pligtdommere. 
 
ANSVAR: Fægterne deltager i fægtekampe på eget ansvar og for egen risiko, jf. reglementets § T1 
 
KONTAKT: Stævneleder: Martin Kirk Bonde, KHFK, martin@bonde.dk, 3022 6394. 
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