
 

På vegne af Dansk Fægte-Forbund indbyder 

Glostrup Fægteklub til ranglistestævne på kårde for 

B&U-fægtere, søndag den 8.marts 2020 

 
 

Program:    Søndag D. 8. marts 2020 

Fra kl 8.30  
Kl 9.30 
Kl. 9.45 

Udstyrskontrol 
Dommermøde 
Åbningsceremoni 

Masker + handsker kontrolleres  

Registrering Forventet starttidspunkt Alderskategori Årgang 

Kl 9.30 Kl 10.00 Kadet / U17 2003 - 2005 
Kl 9.30 Kl 10.00 Puslinge / U12 2008 - 2009  

Kl 10.30 Kl 11.00 Miniorer / U10 2010 -  

Kl 10.30 Kl 11.00 Dreng-pige / U14 2006 - 2007 
Der tages forbehold for ændringer i programmet og evt. forsinkelser i forhold til tidsplanen. Våben kontrolleres på 
pisten 

Stævnet er åbent, alle nationaliteter er meget velkomne.  

Sted Nordvanghallen ved Nordvangskolen 

 Sofielundsvej 120 

 2600 Glostrup 

 http://www.glostrupfaegteklub.dk/ 
https://www.facebook.com/GlostrupFaegteklub/ og 
https://www.facebook.com/groups/750853188289884/ 

 

Sidste tilmelding Mandag 2.marts 2020 

Det er IKKE muligt at tilmelde efter denne dato,  
 

Startgebyr Kr 150 / € 20 pr deltager fra danske klubber 

 Kr 75 / € 10 pr deltager fra udenlandske klubber 

  

Det er muligt at betale med ’mobilepay’ 
 

Konkurrenceform Iflg. DFF’s retningslinjer for ranglistestævner:  
- To indledende puljer. I første pulje seedes efter ranglisten.  

Første pulje seeder til anden, og begge puljer seeder samlet til udslagning. 
- Alle fægtere går videre til udslagningsrunden. 

I Miniorerklassen fægtes som mix af køn hele vejen. I øvrige grupper, fægtes mix i 
puljerne ved få tilmeldte, udslagning kønsopdelt.  
I indledende pulje: 

- Miniorer: 4 touches / 2 min 
- Øvrige: 5 touches / 3 min 

I udslagningskampene:  
- Miniorer: 10 touches / 2 x 3 min 
- Øvrige: 15 touches / 3 x 3 min 
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Materiel og udstyrskrav Miniorer og puslinge: 
- Jakke, bukser, maske; Minimum 350 N (klubmodel) 
- Klingestørrelse 0 for Miniorer og 0-2 for puslinge 

Dreng-pige og Kadet: 
- Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-mærkede (dvs. 800-

1600 N). Piger skal anvende brystbeskyttelse 
- Klingestørrelse 0-5 

Handsker må ikke have huller. 

Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger. 
 

Tilmelding Fægtere og dommere tilmeldes via Ophardt Online System 

 https://fencing.ophardt.online/en/home  

Udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online System; samlet tilmelding fra klubberne til: 
glostrupfaegteklub@outlook.dk  
Angiv navn, efternavn, årgang, nationalitet og klub, samt hvilken kategori man ønsker at fægte. 

 

Dommere Pligtdommere beregnes ud fra antal starter: 

 1 - 4 
5 - 8 
9 - 12 
13 - 16 
17 - 20 

Intet dommerkrav 
1 dommer 
2 dommer 
3 dommer 
4 dommer 

Dommere skal være til rådighed hele dagen. Klubber der er i stand til, at stille ekstra dommere, vil være 
os en stor hjælp!  
Klubber, som ikke har mulighed for at stille med ”pligt-dommere” skal betale kr. 750/100€ pr. manglende 
pligtdommer. 
 

 

Forplejning Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og noget at spise. 
 

Kontaktpersoner Annette Langkilde Mobil: + 45 2290 2902 Mail: glostrupfaegteklub@outlook.dk 

 Pia Stiller Mobil: + 45 2323 5885  
 

 

Med venlig hilsen 

Glostrup Fægteklub 
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