Hellerup Open 2020
Invitation
Stævnet afholdes d. 28-29. November 2020

Stævnet indgår i DFF’s Nationale ranglister
Der fægtes på Gentofte Sportspark:
Ved Stadion 10,
2820 Gentofte
Der fægtes i følgende kategorier:
(U10) Miniorer Kårde – individuel og hold
(U12) Puslinge Kårde – individuel og hold
(U14) Drenge/Pige Kårde - individuel og hold
Kadet Kårde - individuel
Junior Kårde - individuel
Senior Kårde - individuel og hold
Senior/Begynder max 2 års erfaring kårde - individuel

Tilmelding:
Tilmelding af fægtere og
team.org/reg/?nation=DEN

dommere

skal

ske

via

Ophardt:

http://online.ophardt-

Sidste tilmelding onsdag d. 23. Nov. 2020
Startgebyr: 150,- for individuel, 250,- pr. hold. Der kan kun betales via izettle på dagen, vi modtager
alle kredit- og betalingskort. Betal meget gerne klubvis.
Forplejning: Grundet Corona restriktioner vil det ikke være muligt at købe mad og drikke.
DOMMERE:
Klubber med 5-8 deltagere/dag = 1 dommer/dag,

1

9-12 deltagere/dag = 2 dommere/dag,
13-16 deltagere/dag = 3 dommere/dag,
17-20 deltagere/dag = 4 dommere/dag,
20+ deltagere/dag = 5 dommere/dag
Udenlandske klubber skal ikke stille med dommere.
Klubberne bedes respektere og efterleve anmodningen om dommerhjælp, idet det sikrer en smidig
afvikling af stævnet. Det understreges, at dommere skal være til rådighed indtil fægtningen afsluttes
pågældende dag. Klubber der ikke stiller med det passende antal dommere, kan tildeles en bøde på
op til 1.000 kroner pr manglende dommer.
Turneringsplan:
Der fægtes to indledende runder med puljekampe, med efterfølgende direkte udslagning. Ingen
fægtere elimineres i puljerne. Seedning til den første runde i forhold til den danske rangliste. Første
runde seeder til anden runde. Begge runder seeder samlet til udslagning.
Tidsplan:
Følgende tider er sidste frist for registrering. Forventet start ca. 30 minutter efter.
Tid
Kl. 08.30

Lørdag
Individuel

Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 12.00

Individuel
Individuel
individuel

Kl. 13.00

Individuel

Tid
Kl. 08.30

Herre/Dame
Senior
Kadet
Puslinge
Senior
Nybegynder
Miniorer

Kl. 08:30
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Søndag
Individuel Herre/Dame
Junior
Individuel Dreng/pige
Hold
Puslinge
Hold
Miniorer

Kl. 12.30

Hold

Senior

Bemærk, at kategorierne puslinge og senior nybegyndere fægtes som mix puljer. Udslagning fægtes
herefter separat. For miniorer fægter piger og drenge fælles pulje og udslagning.
Udstyr:
Miniorer og puslinge: Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel). Klingestørrelse 0 for
miniorer og 0-2 for puslinge.
Dreng/Pige, Kadet og senior: Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-godkendt.
Klingestørrelse 0-5.
Kontaktperson:
Mia Maja Frederiksen
formand@hellerupfaegteklub.dk
20779433
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