DFF’s Stævnereglement - Moderne sportsfægtning
Bestyrelsen, DFF

DFF’S STÆVNEREGLEMENT –
MODERNE SPORTSFÆGTNING
FIE’s reglement er som udgangspunkt gældende ved alle danske fægtestævner. Dette
reglement supplerer og / eller træder i stedet for FIE’s reglement.
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Introduktion
Denne udgave af ”DFF’s Stævnereglement - Moderne sportsfægtning” er vedtaget af DFF’s
Bestyrelse efter oplæg fra Stævne- og lejrudvalget, der ifølge sit kommissorium for 2019 ”er
ansvarligt for …… gennemførelse af reglementsbestemmelser”.
Reglementet træder i kraft pr. 01.10.2020.
Reglementet er senest ændret d. 6.6.2021, gældende fra sæson 2021/2022.

Reglementets disposition
Reglementet er inddelt i 5 hovedafsnit:
•
•
•
•
•

Statutter og administrative bestemmelser (S)
Tekniske regler (T)
Regler for organisation af konkurrencer (O)
Regler for materiel (M)
Regler for reklame (P)

Dispositionen følger dermed FIE’s opdeling i Statutter, Administrativt Reglement, samt
konkurrencereglementerne fordelende sig på regler om tekniske spørgsmål, organisation, materiel
og reklame.
Nummereringen af paragrafer følger det princip, som anvendes i FIE’s reglementer. Sigtet er
tydeligt at vise, at DFF’s regler er en tilpasning til FIE’s bestemmelser, som i visse tilfælde
indebærer afvigelser fra samme bestemmelser.
DFF’s regler er angivet med stort forbogstav, mens bestemmelserne i FIE’s reglement angives med
lille forbogstav (f.eks.” T.2.” i modsætning til ”t.122.”).

Stævnetyper
Reglementet er gældende for alle stævnetyper i Danmark, dog med visse undtagelser. Udfor hver
regel er markeret, hvilke typer reglen er gældende for.
Der er defineret følgende typer:
A: Internationale stævner (NFU, EFC og FIE) afholdt i Danmark.
B: Danmarksmesterskaber
C: Ranglistestævner
D: Regionale og lokale stævner og turneringer som f.eks. regionale mesterskaber og cupper.
E: Interne klubstævner
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Statutter og administrative bestemmelser (S)
Anvendelsesområde, anvendelsesomfang og stævnesæson (type B, C, D)
S. 1. 1. ”DFF’s Stævnereglement - Moderne sportsfægtning” er fastsat og kan ændres af DFF’s
Bestyrelse. Regelsættet bringer følgende tidligere regelsæt til ophør: ”DFF’s Regler for Senior
Ranglistestævner m.m.” og ” DFF’s Regler for B&U Ranglistestævner, herunder B&U DM”.
2. Reglerne træder i kraft pr. 01.10.2020.
3. Bestemmelserne er gældende for alle stævner, hvor mere end én klub deltager.
4. Det indebærer, at DFF’s stævneafholdende klubber, dommere og officials skal overholde
bestemmelserne og håndhæve bestemmelserne overfor fægterne ved stævneafvikling.
Ligeledes er fægtere og deltagende klubber omfattet af bestemmelserne. (Jfr. DFF’s
Vedtægter § 4).
5. Reglerne i afsnittet ”Regler for Reklame” finder i det beskrevne omfang også anvendelse
på danske fægteres deltagelse i udenlandske konkurrencer.
S. 2. Modifikationer
1. Reglerne er bindende for de i S.1.3 omtalte stævner, medmindre andet er anført.
2. ”DFF’s Stævnereglement - Moderne sportsfægtning” supplerer og / eller træder i stedet
for FIE’s reglementer og øvrige bestemmelser, som er gældende regelsæt for DFF’s stævner.
3. FIE Worldcups, Satellit Worldcups, EFC- og NFU-stævner afholdt af DFF i Danmark, der er
inddraget i de Danske nationale Ranglister, følger den internationale organisations
bestemmelser for sådanne stævner.
Sådanne stævner følger regulativer fastsat på højere niveau end DFF’s og benævnes i det
følgende som ”internationale danske stævner”.
Øvrige stævner, herunder danske mesterskaber, benævnes i det følgende ”almindelige
stævner”.
4. Der er i en række tilfælde, heriblandt bestemmelser om dommere, fastsat særlige regler
for afholdelse af danske mesterskaber, i det følgende kaldet ”Danmarksmesterskaber”.
5. Udenlandske stævner, som efter Stævne- og lejrudvalgets bestemmelse, jf. S. 13.4, indgår
i de Danske Nationale Ranglister, er alene omfattet af bestemmelserne i S. 13-19.
6. I tilfælde, hvor oversættelse af reglementsændringer besluttet af FIE ikke foreligger på
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dansk, eller i tilfælde af andre tvivlsspørgsmål på grund af forskelle mellem forskellige
sprogversioner, skal den franske version af de officielle FIE-reglementer følges. FIEreglementer findes på http://fie.org/fie/documents/rules.
S. 3. Stævnesæson (type B, C)
Sæsonen er 1. juli – 30. juni.

Disciplinærsager (alle typer)
S. 4. Amatør – og Ordensudvalg.
Reglerne for DFF’s Amatør – og Ordensudvalg er fastsat i Reglement for Dansk FægteForbunds Amatør- og Ordensudvalg.

Doping (alle typer)
S. 5. Antidopingregler
De nationale antidopingregler fastsat af Antidoping Danmark og Danmarks Idræts-Forbund
gælder for almindelige stævner som for al anden virksomhed i dansk fægtning.
Desuden er FIE’s antidopingregler gældende for såvel almindelige stævner som
internationale danske stævner.

Kategorier (aldersklasser) og alderskrav (type B, C, D)
S. 6. 1. Navn og aldersklasser
Fægtere inddeles i aldersklasser efter deres fødselsdato:
•
•
•
•
•
•

U9 er de børn som ikke er - og ikke bliver - 9 år i det år sæsonen starter.
U11 er de børn som ikke er - og ikke bliver - 11 år i det år sæsonen starter.
U13 er de børn som ikke er - og ikke bliver - 13 år i det år sæsonen starter.
U15 er de børn som ikke er - og ikke bliver - 15 år i det år sæsonen starter.
U17 er de unge som ikke er - og ikke bliver - 17 år i det år sæsonen starter.
U20 er de unge som ikke er - og ikke bliver - 20 år i det år sæsonen starter.

Navn samt eksempel på fødselsår for sæson 1.7.2021-30.06.2022:

Navn:
Miniput / U9
Miniorer / U11
Puslinge / U13
Dreng/pige / U15
Kadet / U17
Juniorer / U20
Seniorer (SEN)
Veteran (VET)

06-06-2021

Aldersgrænser:
9
11
13
15
17
20
20+
40+

Fødselsår:
2013- og senere
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2002-2004
20011981-
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2. Skift af aldersklasse og sæson
Man skifter ikke aldersklasse i en sæson, men fægter hele sæsonen i den klasse man
startede i.
Skift af aldersklasse sker 1. juli, i det kalenderår man falder for ovenstående aldersgrænse.
Er barnet f.eks. født i december 2011, vil barnet være U11 i hele sæson 2020/2021, idet
barnet fylder 9 år i det år sæsonen starter (2020).
Er barnet derimod f.eks. født i januar 2012, vil barnet være U9 i hele samme sæson.
I forhold til internationale danske stævner gælder dog de internationale organisationers
regler for skift af aldersklasse (fx FIE o.55).
Veteraner (VET) skifter dog 1. januar, i det kalenderår man opnår aldersgrænsen.
3. Alderskrav ved almindelige fægtestævner
Den nedre aldersgrænse for deltagelse i type B- og C-stævner er 8 år.
Fægtere kan altid deltage i konkurrencer for deres egen alderskategori.
Fægtere i aldersklasse miniorer (U11), puslinge (U13), dreng/pige (U15) og junior (U20) kan
desuden deltage 1 alderskategori over deres egen. Fægtere i aldersklasse kadet (U17) kan
deltage 2 aldersklasser over deres egen.
Den nedre aldersgrænse for deltagelse ved for eksempel kadetstævner er dermed, at
fægteren skal være indtrådt i dreng/pige-klassen (U15) ved stævnets afholdelse.
Den nedre aldersgrænse for deltagelse ved seniorstævner er dermed, at fægteren skal være
indtrådt i kadetklassen (U17) ved seniorstævnets afholdelse.
Der er ingen øvre aldersgrænse ved seniorstævner, idet veteraner kan deltage. Veteraner
må dermed deltage i yngre klasser t.o.m. seniorer, som de eneste.
Ved veteraners deltagelse i danske veteranstævner kan DFF’s Veterankomité fastsætte
yderligere aldersklasser.
4. Dispensation
Der gives ikke dispensation i forhold til ovenstående alderskrav.

Licens og repræsentation (type A, B, C, D)
S. 7. Licens
1. Licens er påkrævet til alle stævner med undtagelse af type E fra og med kadetklassen
(U17). Jf. DFF’s vedtægter § 10 sml. § 9 stk. 3.
2. For at opnå dansk licens skal fægtere være medlem af en klub under DFF. Fægtere kan kun
have licens hos én forening under DFF, jf. DFF’s vedtægter § 9 stk. 1, men kan godt være
medlem af flere klubber.
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3. Stævnedeltageres danske medlemsklubber opkræves og hæfter for licens overfor DFF.
4. Den stævneafholdende klub har ingen opgaver i forbindelse med licenser. Opgaverne
varetages af DFF’s Sekretariat.
5. Licensperioden for alle aldersklasser er 01.07. – 30.06.
6. Licensregler og administrativ praksis, licensafgift og øvrig licensinformation findes på DFF’s
hjemmeside.
S. 8. Repræsentation - Nationalitet
1. Alle nationaliteter kan, med de undtagelser der følger af S. 9. om Danmarksmesterskaber,
deltage i alle almindelige stævner mod dokumentation af national licens fra hjemlandet,
dansk licens eller international licens.
2. Udenlandske statsborgere må repræsentere en dansk klub og kan tildeles dansk licens,
såfremt fægteren er medlem af klubben og har dansk folkeregisteradresse. Dokumentation
herfor skal på DFF’s opfordring tilvejebringes.
3. Andre, der i længere tid opholder sig i Danmark uden dansk folkeregisteradresse, kan
efter DFF’s konkrete vurdering repræsentere en dansk klub og bevilges dansk licens.
Ansøgning herom skal foretages skriftligt med angivelse af forventet opholdstid og de
omstændigheder, der hindrer dansk folkeregisteradresse.
S. 9. Repræsentation ved Danmarksmesterskaber
For kadet (U17), junior (U20), senior (SEN) og veteran (VET) gælder:
1. En fægter kan kun deltage i DM for en klub, som vedkommende har haft licens hos i
mindst 3 måneder. Hvis en fægter flytter og kommer til at bo i en anden by eller over 30 km
fra sin tidligere klub, kan Bestyrelsen efter anmodning fra fægteren give en dispensation for
3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM. DFF’s
Vedtægter § 10 stk. 3 og 4.
2. Fægtere uden dansk statsborgerskab kan ikke deltage ved Danmarksmesterskaber
individuelt, jf. DFF’s Vedtægter § 10 stk. 5.
Dog kan veteraner med uafbrudt ophold eller arbejde i Danmark, i min. 12 forudgående,
fulde kalendermåneder, samt dansk licens, deltage på lige fod med danske statsborgere.
3. Ved Danmarksmesterskaber for Hold må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager
uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark,
gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden
stævnet. Jf. DFF’s Vedtægter § 10 stk. 6.
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For miniorer (U11), puslinge (U13) og dreng/pige (U15) gælder:
4. Fægtere uden dansk statsborgerskab kan deltage i Danmarksmesterskaber individuelt og
hold, idet de ikke er omfattet af reglerne om licensbestemmelser og særregler for
stævnedeltagelse i DFF’s Vedtægter §§ 9-10, jf. § 9 stk. 3.
5. Dog gælder for vindere af Danmarksmesterskaber og sæsonvindere af Danske nationale
Ranglister i klasserne miniorer (U11) til dreng/pige (U15), at sådanne titelvindere skal være
medlemmer af en dansk klub, have dansk folkeregisteradresse og personnummer senest 3
mdr. inden henholdsvis Danmarksmesterskaber og ranglistesæsonens sidste stævne.
Dokumentation herfor skal på opfordring kunne tilvejebringes.

Gebyrer ved stævner (type B, C, D, E)
S.10. 1. Deltagergebyr fastsættes af stævneafholdende klub i invitationen.
2. Deltagergebyr
Stævneafholdende klub kan f.eks. sætte 2 priser. En pris, som betales for de klubbers
fægtere, der stiller med pligtdommere, og en pris for de klubber, der ikke stiller med
pligtdommere, eller er repræsenteret med færre end 5 fægtere. Se O.7. for beregning af evt.
pligtdommer.
Der kan også vælges en pris som dækker dommere, så det er stævneafholdende klub som
skaffer dommere.
Tilmelding af dommer skal senest ske ved tilmeldingsfristen, og er afgørende for, hvilken pris
klubbens fægtere skal betale (afhængigt af invitationen).
Ved deltagelse i mere end en kategori på individuelt kan der gives rabat.
3. Stævneafholdende klub kan frit disponere over indtægten fra gebyrer.
4. Deltagende klubber er ansvarlige for betaling af alle gebyrer for sine tilmeldte fægtere.
Stævneafholdende klub kan opkræve manglende betaling for fægterne af en klub senest 2
uger efter stævnet.

Danske Mesterskaber - ”Danmarksmesterskaber” (Type B)
S.11. ”Danmarksmesterskaber”
1. DFF afholder eller lader afholde Danmarksmesterskaber individuelt for herrer og damer
årligt på alle 3 våben i alle aldersklasser, dog undtaget U9.
DFF afholder eller lader afholde årlige Danmarksmesterskaber for Hold for herrer og damer
årligt på alle 3 våben i alle aldersklasser, dog undtaget U9.
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2. Danmarksmesterskaber individuelt indgår altid i de Danske nationale Ranglister, hvor de
forefindes (S.13).
3. Såfremt DFF lader foreningerne afholde Danmarksmesterskaber, træffer DFF’s Bestyrelse
afgørelse om endelig tildeling og fastsætter eventuelle kriterier for tildeling.
S.12. Titel og præmiering
1. Vinderen af et mesterskab er Danmarksmester for det pågældende år og får som
minimum tildelt en medalje.
Ved holdmesterskaber tildeles det vindende hold et antal medaljer svarende til de i gældende regler fastsatte holdstørrelser.
2. Titlen "Danmarksmester" kan kun opnås, når der har været afholdt en konkurrence i den
pågældende mesterskabsdisciplin.
3. DFF’s Sekretariat indsender hvert år til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) en oversigt over
danmarksmesterskaber for seniorer, som DFF det pågældende år agter at afholde, samt
umiddelbart efter konkurrencernes afholdelse meddelelse om danmarksmestrenes navne.
4. Ved Danmarksmesterskaber for Seniorer (SEN), individuelt og hold, uddeles DIF’s
guldmedaljer, for så vidt som konkurrencerne overholder de af DIF stillede krav til
”Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskaber”, jfr. DIF Lovregulativ VI,
Fællesbestemmelser for Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskaber.
Ved øvrige placeringer og øvrige danske mesterskaber (forbundsmesterskaber) uddeles
DFF’s medaljer i guld, sølv og bronze.
5. I det omfang, der er udsat pokaler, overrækkes sådanne til danske mestre / mesterhold.
6. Ved alle danske mesterskaber afholder DFF udgifter til medaljer og vandrepokaler,
herunder pokalgravering. Pokalerne afleveres efterfølgende år til IKC for gravering inden ny
udlevering. IKC indkalder pokalerne.

Ranglister - ”Danske nationale Ranglister” (Type B, C)
S.13. 1. Stævne- og lejrudvalget træffer beslutning om, i hvilke discipliner og aldersklasser der
forefindes nationale ranglister.
2. Stævnerne i de ”Danske nationale Ranglister” er en række stævner, som DFF som
hovedregel afholder eller lader afholde, og som indgår i en på forhånd fastlagt sæsonplan (jf.
S. 19).
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3. Stævne- og lejrudvalget træffer beslutning om, hvor mange og hvilke stævner der indgår i
ranglisterne samt om tildeling i henhold til kriterierne i S. 19.3.
4. Udenlandske stævner kan indgå i ranglisterne, men må højst udgøre 20% af stævnerne for
hver enkelt rangliste. Sådanne stævner er alene omfattet af reglementets bestemmelser i S.
14-19.
S.14. Pointtildeling på ranglisten
1. Pointtildeling fremgår af ”Bilag 1” sidst i dette stævnereglement, hvor et skema oplyser,
hvilken pointsum en placering giver.
2. Ved Danmarksmesterskaber for miniorer tildeles point efter placering i den kønsopdelte
konkurrence, jf. O.11, således at bedste pige og bedste dreng begge får maksimumpoint og
så fremdeles på ranglisten for miniorer som er for begge køn.
3. Kun de ca. 75% bedste resultater tæller med i den samlede sum. Antallet vil fremgå af den
enkelte sæsons stævneplan.
4. Stævne- og lejrudvalget træffer afgørelse om eventuelle ændringer i
pointtildeling/pointsum, forinden en ny sæson påbegyndes. Af sæsonplanen fremgår, hvilke
stævner der er sæsonens ranglistestævner (se S.19).
5. Ved præmiering/kåring af slutplacering på førstepladsen, bliver bedste enkeltplaceringer
dog afgørende ved pointlighed (vinder er samlede laveste placeringssum).
6. Kun medlemmer af danske klubber og med dansk licens, hvor en sådan er påkrævet, får
ranglistepoint. Medlemmer af udenlandske klubber og fægtere med udelukkende,
udenlandsk licens tildeles ikke points og placeres ikke på ”Danske nationale Ranglister”.
7. Medlemmer af danske klubber rykker ikke op ved udenlandsk deltagelse. M.a.o. ”spiser”
det udenlandske klubmedlem ranglistens points ud fra sin placering ved konkurrencen.
S.15. Running ranking
For alle kategorier er points ”rullende” over sæsonerne, hvorved points fra en konkurrence
udgår, når den tilsvarende konkurrence i næste sæson afholdes. Alternativt efter 1 år,
såfremt tilsvarende konkurrence ikke afholdes i efterfølgende sæson.
S.16. Opførelse på ranglisten - klubtilhørsforhold:
1. Fægterne angives på ranglisten med fornavn, efternavn og medlemsklub, placering
(stævneresultat) samt ranglistepoints. Medlemsklubben angives med det klubnavn eller
forkortelsen her af, som forefindes på den officielle klubliste på DFF hjemmeside:
https://www.faegtning.dk/klubber/
2. Klubtilhørsforhold på ranglisten, følger til enhver tid den klub, hvor i man har licens. (jfr.
DFF’s licensregler)
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S.17. Administration
1. Det daglige arbejde med opdatering af ranglisterne forestås af DFF’s Sekretariat i
samarbejde med Stævne- og Lejrudvalget.
2. Henvendelser vedr. en fægters placering på ranglisten skal rettes til Sekretariatet.
S.18. Præmier og præmieringstidspunkt
1. Stævne- og lejrudvalget træffer afgørelse om eventuelle præmiers tildeling og foranstalter
anskaffelse.
2. Har DFF udsat en pokal eller andre vandrepræmier, skal tidligere års vindere sørge for
overdragelse, inden ny overrækkelse finder sted. DFF’s Sekretariat varetager information til
afgivere og modtagere af pokaler og vandrepræmier og koordinerer overrækkelsen med
stævneafholder.
3. Hædring og eventuel præmiering af ranglistevindere sker ved førstkommende
ranglistestævne i den nye sæson. Der tilstræbes en fornøden tidsafstand mellem sidste og
første ranglistestævne, så det er muligt at sikre sig, at det er de korrekte fægtere, der kåres
og præmieres.
4. Alle udgifter til præmier, herunder udgifter til gravering på pokaler af navn, klubnavn,
årstal m.m., afholdes af DFF mod bilagsdokumentation af udgiften.
S.19. Sæsonplan og tildeling af ranglistestævner
1. Sæsonplan
Senest 2 måneder inden sæsonens første stævne udsendes en sæsonplan, med et overblik
over hvilke stævner der er sæsonens ranglistestævner.
2. Der tages i forbindelse med sæsonplanlægningen stilling til, hvor mange og hvilke stævner
der skal indgå i de Danske nationale Ranglister, og i samarbejde med hvilke klubber, DFF skal
lade stævnerne afholde.
3. Tildeling
Stævne- og lejrudvalget kan efter nærmere aftale med DFF’s klubber tildele et dansk stævne
status af ranglistestævne. Ved tildeling til udenlandske stævner, jf. S.13.3, bør udvalget
indhente en accept fra det pågældende stævne.
Såfremt en klub ønsker en sådan status for sit stævne, rettes henvendelse til udvalget.
Tildeling af Danmarksmesterskaber foretages dog af DFF’s Bestyrelse, jfr. S.11.3.
Det er en forudsætning for tildeling, at klubben udarbejder stævneinvitationen i Ophardt
Online, anvender Ophardt Online som tilmeldingsmodul og DFF anbefaler at Ophardt Touch
til stævneafvikling. DFF udlåner Ophardt-licens og stævne-pc-er efter behov.
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Ved tildeling af ranglistestatus for et stævne foretages desuden en samlet vurdering, hvor i
følgende hensyn indgår:
-

Kontinuitet. Stævner, der allerede er på den nuværende rangliste, bør opretholdes,
medmindre andre hensyn taler i mod.
En forventet deltagelse på minimum 50 ”startende” fægtere. Evt. inddrages
forudgående års deltagerantal.
Stævner, hvor der gennemføres konkurrencer i samtlige aldersklasser, for hvilke der er
ranglister, på mindst et våben, har forrang.
En rimelig geografisk fordeling i forhold til Øst – og Vestdanmark.
DFF’s erfaringer med samarbejdet med klubben i forbindelse med stævneafholdelse.

Tekniske regler (T)
Procedurer for sort kort (IKKE P-kort) (Type B, C, D)
T. 1. Pådømmelse af ”Sort kort” ved almindelige ranglistestævner
1. Dommere, som tildeler et sort kort, skal senest efter puljens eller udslagningskampens
afslutning overlade følgende skriftlige information til Stævneledelsen: Den idømtes fornavn,
efternavn, klubtilhørsforhold, samt de væsentligste omstændigheder, der ligger til grund for
idømmelsen.
2. Stævneledelsen er ansvarlig for, at meddelelse om tildeling af sort kort og
omstændighederne for idømmelsen meddeles DFF’s Amatør – og Ordensudvalg senest 2
dage efter konkurrencens afslutning (jfr. O.5.1.d, FIE t.139.4 og t.157).
3. DFF’s Amatør – og Ordensudvalg træffer herefter hurtigst muligt beslutning om eventuelle
yderligere sanktioner.
4. Såfremt det sorte kort uddeles under et stævne med flere konkurrencer, og fægteren,
som er idømt sort kort, er tilmeldt til en senere konkurrence, afgør Stævneledelse, om
fægteren, med skyldig hensyntagen til regelbruddets karakter, skal udelukkes eller tillades at
deltage.
T. 2. Protest mod dommerens afgørelse
Ved appel af dommerens afgørelse i overensstemmelse med FIE t.172-173 har
stævneledelsens den besluttende funktion, der beskrives i FIE t. 174 (jfr. O.5.1.c).
T. 3. Pådømmelse af andre end de fægtende
Dommere, som bortviser fra stævneområdet eller på anden måde pådømmer andre end de
kæmpende (publikum, officials, trænere), skal hurtigst muligt meddele fornavn, efternavn og
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et eventuelt klubtilhørsforhold på den pådømte til Stævneledelsen. Stævneledelsen sørger
for, at denne information på passende vis spredes til stævnets øvrige dommere.

Regler for organisation (O)
Ansvar (Alle typer)
O. 1. Den stævneafholdende klub er ansvarlig overfor DFF, deltagende klubber og den enkelte
fægter for stævnets korrekte gennemførelse.
O. 2. Sikkerhed
Den stævneafholdende klub har ansvaret for sikkerheden under stævnet. Til
stævneafholders ansvar hører:
-

At sikre sig at fægternes materiel kontrolleres på tilfredsstillende vis (se ”Regler for
materiel”).
At der findes et førstehjælpsberedskab i tilfælde af skader eller ulykker.
At opsætning og placering af piste foretages, så der udvises hensyntagen til risikoen for
fysisk skade på fægtere, dommere, officials og publikum.

O.3. Eget ansvar
Deltagelse er på eget ansvar.

Invitation (Type B, C, D)
O. 3. 1. Invitation skal være modtaget af DFF fra stævneafholdende klub minimum 2 måneder før
konkurrencens afholdelse.
a) For stævner af Type B og C er eneste gyldige invitationsform, at stævneafholdende klub
udarbejder invitationen i Ophardt Online. Alle andre former for invitationer er ugyldige.
b) For stævner af Type D accepteres invitationer i Word, PDF e.lign. almindeligt filformat,
såfremt de fremsendes til DFF’s officielle mailadresse: dff@faegtning.dk.
2. Herefter foretager DFF en godkendelse af invitationen, og klubben må ikke offentliggøre
invitationen, før en sådan godkendelse har fundet sted.
3. DFF foretager umiddelbart herefter publicering i Ophardt Online, på DFF’s hjemmeside og
udsendelse til klubberne.
4. For stævner af Type B og C gælder, at det skal fremgå af invitationen som eneste gyldige
tilmeldingsform, at der tilmeldes via Ophardt Online gennem følgende link:
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https://fencing.ophardt.online/. Såfremt invitationen også retter sig til udenlandske klubber,
som ikke bruger Ophardt Online, bør alternative tilmeldingsmåder fremgå til sådanne.
5. Invitationen skal indeholde information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sted, dato og klokkeslæt for konkurrence(rne)
Hvem kan deltage? Kategorier, aldersklasser, alderskrav.
Stævneafviklingsform
Udstyrskrav
Stævnegebyr
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsmåde og form. Herunder skal linket https://fencing.ophardt.online/
fremgå for stævner af type B og C, samt evt. vilkår for eftertilmelding og afmelding.
8. Evt. dommerkrav.
9. Tidspunkt for evt. dommermøde før konkurrencestart.
10. Tidspunkt og måde for kontrol af udstyr.
11. Navn på kontaktperson samt kontaktoplysninger.
12. Klubbens medlemskab af DFF (eller forbundets logo), jf. DFF’s Vedtægter § 5 stk. 3,
nr. 4.
6. Informationer i stævneinvitationer skal, jf. S.1, afspejle bestemmelserne fastsat i dette
reglement.
7. Er en klub mere end 20 dage forsinket med en invitation i forhold 2-månedersfristen i stk.
1, eller ved manglende overholdelse af formkravet i stk. 1 a) eller godkendelseskravet i stk. 2
bærer DFF intet ansvar for invitationen. Stævne- og lejrudvalget kan beslutte at fjerne den
tildelte ranglistestatus, hvorved stævnet udgår af rangliste og enhver forpligtelse fra DFF’s
side bortfalder.

Stævneledelse (”Directoire technique”) og dommere (Type B, C)
O. 4. Stævneledelse
Stævneafholder udpeger en Stævneledelse, med den nødvendige kompetence, eller
varetager selv opgaven. Stævneledelsen har tilsvarende opgaver og kompetencer som FIEreglementets ”Directoire technique” (FIE o.14-17, t.139).
O. 5. Overdommer
1. Stævneledelsen varetager Overdommer opgaverne, og har enekompetence til at træffe
afgørelse om en dommers beslutninger med hensyn til regelforståelse og regelanvendelse
(jfr. FIE o.20.3 og t. 138)
Opgaverne er:
a) Kontroller at pligtdommerkravene opfyldes og rekruttering af andre dommere ved
konkurrencen.
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b) Ansvarlig for fordelingen af dommere under konkurrencerne.
c) Afgøre dommerspørgsmål og protester vedrørende dommeres regelforståelse (jfr.
T.2 samt FIE t. 138 og t.172).
d) Sende en rapport om uddelte sorte kort og oplysninger om omstændighederne for
disse til DFF’s Amatør – og Ordensudvalg senest 2 dage inden konkurrencens
afslutning.
2. Navnene på Stævneledelse skal være offentliggjort før start af konkurrencerne.
3. Ved Danmarksmesterskaberne skal Stævneledelsen bestå af mindst 3 personer fra
forskellige foreninger.

O. 6. Dommere
1. Stævneafholder / stævneledelsen har ansvar for, at et passende antal dommere med
tilstrækkelige kompetencer er tilgængelige under afviklingen af konkurrencerne. Det
indebærer, at der skal rekrutteres dommere udover de af klubberne evt. stillede
pligtdommere, såfremt:
a) antallet af tilmeldte fægtere sammenholdt med antallet af anmeldte pligtdommere
tilsiger dette af hensyn til konkurrencernes smidige afvikling.
b) det er nødvendigt for at sikre en neutral bedømmelse med godt niveau.
2. Anbefalet antal dommere i forhold til antal tilmeldte:
Ved 40 starter pr. dg. 6 dommerdage
Ved 50 starter pr. dg. 8 dommerdage
Ved 70 starter pr. dg. 10 dommerdage.
Husk også, at der skal være en sammenhæng mellem antal piste der sættes op, og
antallet af dommere.
3. Stævneledelsen har ansvaret for notering af dommere på puljeskemaer m.m.
O. 7. Pligtdommere
1. Hvis det fremgår af invitationen at deltagende klubber stiller med pligtdommere, gøres
det i det omfang, der er anført nedenfor.
2. Pligtdommere beregnes som ”dommerdage” ud fra ”tilmeldte starter” i alt:
Tilmeldte starter
1-4
5-8
9-12
13-16
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21-24
25-28
>28
Tilmeldte hold
1
2
3-
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4
5
6
7
Dommerdage
0
1
2

Med ”tilmeldte starter” menes det totale antal startende fægtere fra en klub, uanset våben,
køn og aldersklasse under en stævneweekend.
Med ”tilmeldte hold” menes det totale antal tilmeldte hold fra klub, uanset våben, køn og
aldersklasse under en stævneweekend.
3. Pligtdommere skal fordeles proportionelt i forhold til klubbens deltagere, hvad angår
våben og antal i løbet af konkurrencedagene.
Eksempel: Til en konkurrence har en klub 5 starter på fleuret og 9 starter på kårde om lørdagen og 4 starter på
fleuret og 2 starter på kårde om søndagen. Klubben har dermed 20 starter til stævneweekenden og har pligt til
at stille med pligtdommere for 4 dommerdage. Dommerdagene bør normalt fordeles, så klubben stiller op med
2 dommerdage på kårde og 1 dommerdag på fleuret om lørdagen og 1 dommerdag på fleuret om søndagen (jf.
ovenstående skema).

Ved tvivl, om hvordan dommerpligten skal fordeles på dommerdagene, bør der tages
kontakt til stævneledelsen.
4. Det forventes, at de af klubberne udpegede pligtdommere, er til stede hele den
pågældende dommer dag fra det indledende dommermøde frem til afslutningen af dagens
konkurrencer.
Dog kan en pligtdommerdag godt deles mellem flere af klubbens dommere efter aftale med
stævneafholdende klub.
5. Klubbens pligtdommere skal angives med navn og dommerkompetencer i tilslutning til
klubbens tilmelding af deltagere. Det gælder også dommere, som selv deltager i
konkurrencerne (O. 9).
6. Besked om manglende pligtdommere skal afgives senest ved tilmeldingsfristens udløb, for
at stævneafholder gives mulighed for at skaffe andre dommere.
7. Selv om en klub afmelder fægtere på stævnedagen, består kravet om pligtdommere
beregnet ud fra antallet af tilmeldte starter ved tilmeldingsfristens udløb. Eftertilmeldte
fægtere højner kravet om pligtdommere.
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O. 8.
1. Pligtdommere har ikke krav på godtgørelse fra stævneafholder, medmindre andet er
aftalt/tilbudt. Det samme gælder for fægtere, som dømmer selv.
2.. Stævneafholder skal i stævneinvitationen tydeligt oplyse om eventuelle afvigelser fra
pligtdommerreglerne. Kravene for dommere ved Danmarksmesterskaber (O. 9.2) kan ikke
fraviges.
O. 9. Dommernes kvalifikationer
1. Ved ”almindelige stævner”
a) Anbefales det, at dommere er minimum 15 år og har national dommereksamen.
b) Det er tilladt, at dommere selv fægter med i junior-, senior- og veterankonkurrencer, når
de er opstillede som pligtdommere, står til rådighed for stævneledelse og det kan gøres på
en smidig måde.
c) Der skal til udslagningskampe ved junior-, senior- og veterankonkurrencer udpeges en
dommer til hver kamp, som medmindre det er accepteret af begge fægtere, ikke må
repræsentere fægternes klubber.
2. Ved ”Danmarksmesterskaber”
a) Skal dommerne være minimum 15 år og skal have minimum national dommereksamen for
at dømme udslagningskampe i såvel individuelle som holdkonkurrencer, uanset hvilken
alderskategori der dømmes. Dog kan kursister, der aflægger DFF National dommerprøve,
også dømme i sådanne tilfælde.
b) Dommere må i udslagningskampe ikke repræsentere fægternes/holdenes klubber og må
ikke være deltagere i den fortsatte konkurrence.
3. Liste over uddannede dommere findes på DFF’s hjemmeside under ”Dommerlisten” og er
registreret klubvis i Ophardt, hvor DFF har anført deres uddannelsesniveau.

Formula – stævneafviklingsform (Type B, C)
O.10. Overordnet - stævneprogrammet
Der skal lægges et stævneprogram fra stævneholders side, der i videst muligt omfang
muliggør dobbeltdeltagelse:
På 2 våben for samme aldersklasse (og/eller)
På samme våben i 2 aldersklasser (og/eller)
På samme våben individuelt og hold
2. Det skal tilstræbes, at miniorer (U10) - og puslingekonkurrencer (U12) individuelt og hold
samt medaljeoverrækkelser for samme er afsluttet senest kl. 19.
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O.11. Afviklingsform for individuelle konkurrencer – Formula for almindelige stævner
1. Formula - stævneafviklingsform - generelt:
Kampenes varighed
I indledende runder fægtes i alle kategorier: 5 touches / 3 min., dog fægter miniorer (U10)
4 touches / 2 min
I udslagningskampe fægtes:
Miniorer (U10) og Veteraner (VET): 10 touches / 2 perioder á 3 min.
Øvrige kategorier: 15 touches / 3 perioder á 3 min.
Kønsopdeling i indledende runde(r) og udslagning:
Puljerunder må fægtes samlet for begge køn i alle kategorier (mix). Den direkte udslagning
skal altid foregå kønsopdelt for alle aldersklasser over miniorer (U10). Dog er det tilladt,
såfremt der er mindre end 3 deltagere på det ene køn at lade disse fægte udslagning med
det andet køn, for kategorier yngre end kadet (U17).
For miniorer (U10) skal udslagning foregå som mix til alle type C-stævner, mens der til
Danmarksmesterskaber for miniorer skal kønsopdeles til udslagning.
2. For almindelige stævner med samlet over 100 starter over en dag/ stævneweekend i alle
kategorier i forudgående sæson gælder desuden følgende:
Det er op til stævneafholdende klub at træffe nærmere bestemmelse om afviklingsform for
de enkelte kategorier, f.eks. om antallet af indledende runder og placeringskampe efter
udslagning m.m.
Dog skal følgende respekteres:
-
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Reglerne i stk. 1 (ovf.)
Der skal altid være mindst 1 indledende runde før udslagningsrunde.
Til Danmarksmesterskaber fægtes kun 1 indledende runde. Alle fægtere ved
Danmarksmesterskaber skal gå videre til direkte udslagning.
Såfremt kategoriens samlede deltagerantal gør det muligt, er mindste tilladte
puljestørrelse i indledende runde(r) 6-mandspuljer.
Det er altid ranglisten, der seeder til første runde.
Ved to indledende runder seeder første runde til anden, og begge runder seeder
samlet til udslagning.
Stævneafviklingsformen skal fremgå tydeligt af stævneinvitationen.
Den i stævneinvitationen meddelte afviklingsform bør ikke fraviges under stævnet,
med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. I så fald skal det
kommunikeres til alle tilmeldte.

DFF’s Stævnereglement – moderne sportsfægtning

19

3. For almindelige stævner med samlet under 100 starter over en dag/ stævneweekend i
alle kategorier i forudgående sæson gælder desuden følgende:
Stævneholder skal i samtlige kategorier afvikle konkurrencerne med 2 indledende runder og
efterfølgende udslagning.
Til Danmarksmesterskaber fægtes dog kun 1 indledende runde. Alle fægtere skal gå videre til
direkte udslagning.
Endvidere skal følgende respekteres:
-

Reglerne i stk. 1 (ovf.)
Såfremt kategoriens samlede deltagerantal gør det muligt, er mindste tilladte
puljestørrelse i indledende runder 6-mandspuljer.
Det er altid ranglisten, der seeder til første runde.
Den første indledende runde seeder til anden runde, og begge runder seeder samlet
til udslagning.
Ved Type C-stævner er det efter stævneafholders beslutning tilladt at fægte med
forskellige former for placeringskampe, B-finaler, repecharge i forbindelse med
udslagningsrunde, når:
- Dette er annonceret i stævneprogrammet.
- Den enkelte fægters slutstilling er klar – af hensyn til ranglistepointgivning.
- Der ikke fægtes om 3. pladsen – do.

4. Stævneafviklingsformer skal fremgå tydeligt af stævneinvitationen.
5. Den i stævneinvitationen meddelte afviklingsform bør ikke fraviges under stævnet,
med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. I så fald skal det kommunikeres
til alle tilmeldte.
6. Indgår holdkonkurrencer i en stævneweekend tælles antal starter i stk. 2 og 3, så 1 hold er
1 stævnestart.
7. Er der tale om et helt nyt stævne, afgør Stævne- og lejrudvalget, om stævnet skal afvikles i
henhold stk. 2 eller 3, på baggrund af en vurdering af det forventede antal starter over en
stævneweekend.
O.12. Afviklingsform for Holdkonkurrencer
1. Såfremt en individuel konkurrence og en holdkonkurrence på samme våben afholdes
umiddelbart efter hinanden (f.eks. under samme stævnedage / weekend), skal den
individuelle konkurrence afholdes først.
2. I sådanne tilfælde skal seedning til holdkonkurrencer baseres på de individuelle
placeringer i de netop afholdte konkurrencer, således at holdet med den laveste
placeringssum seedes først, etc.
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Alene summen for de 3 bedst placerede fægtere på hvert hold medregnes. Fægtere, som
ikke har deltaget i de individuelle konkurrencer, tildeles alle samme placeringstal direkte
efter den sidst placerede fægter i den samlede slutstilling.
Ved samme placeringssum mellem holdene trækkes lod under overværelse af holdenes
holdkaptajner.
3. Ved andre holdkonkurrencer seedes efter placering på Danske nationale Ranglister efter
tilsvarende beregningsprincipper som anført ovenfor.
4. Formula - hold:
Ved færre end 5 hold afgøres konkurrencen, gennem at alle møder alle i en pulje. Resultatet
af puljerunden er det endelig resultat.
Ved 5 hold eller flere fægtes direkte udslagning med tableau på baggrund af ovenstående
seedning. Der fægtes om alle placeringer i 8/16-tableau.
Ved andre holdkonkurrencer end Danmarksmesterskaber for Hold kan der dog
indledningsvist fægtes puljerunde, som seeder til udslagning.
5. Hold, som trækker sig ud af en kamp, regnes som tabere 45-0 af denne kamp og eventuelt
følgende kampe, men beholder den placering, de da modtager.
6. Ved Danmarksmesterskaber for hold Seniorer (SEN) tillades kun rene klubhold.
7. Ved Danmarksmesterskaber for hold for kadetter (U17), juniorer (U20), seniorer (SEN) og
veteraner (VET) skal bestemmelsen om udenlandske statsborgeres deltagelse i S.9.3
iagttages.
8. Mixhold. Ved stævne type B- og C-stævner må kategorier yngre end U17 medtage
deltagere af det modsatte køn. Mixhold fægter altid med drengene. U10 fægter kun mixhold
For kategorier U17 og ældre må der ikke medtages deltagere af det modsatte køn på holdet.

Indberetning af resultater o.a. til DFF (Type B, C)
O.13. Indberetningsformer
1. Stævneafholdende klubber skal senest 7 dage efter stævnets afholdelse sørge for, at
stævneresultaterne er modtaget af DFF.
2. Klubben skal indberette resultaterne ved indskrivning og upload i DFF’s
stævneafviklingssystem (Ophardt), uanset om dette system er anvendt helt eller delvist af
klubben til afvikling af stævnet.
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3. Kun undtagelsesvist accepteres andre indberetningsformer helt eller delvist. Sådanne
indberetninger skal foretages på følgende vis:
a. Fuldstændige slutresultatlister for de pågældende kategorier.
b. Fægternes fornavn, efternavn, samt medlemsklub eller klubforkortelse (jf.
klublisten på hjemmesiden) skal fremgå.
c. Materialet fremsendes til DFF’s Sekretariat via adressen: dff@faegtning.dk.
4. Anvender klubben indberetningsformen i stk. 3, kan DFF fakturere det administrative
merarbejde eller modregne samme i eventuelle tilskud forbundet med stævneafviklingen.
5. I tilfælde af forsinkelser eller mangler i indberetningen kan DFF tilbageholde eventuelle
tilskud i forbindelse med stævneafviklingen. Er der tale om væsentlige forsinkelser eller
mangler kan tilskud endvidere nedsættes.
6. Stævneledelsen skal senest 2 dage efter stævnet rapportere alvorlige disciplinære
forseelser til DFF’s Amatør og Ordensudvalg – jfr. T.2.

Regler for materiel (M)
Materiel - og udstyrskrav (Type B, C, D)
M.1. Reglerne finder anvendelse uanset fægterens alder til alle fægtestævner. Kravene stilles, ud
fra hvilken alderskategori der deltages i, og ikke fægterens kronologiske alder.
Det anbefales, at samme krav anvendes ved træningsaktivitet i klubberne.
M.2. Fægterens personlige udstyr
1. FIE-reglementets regler om fægterens personlige udstyr er modificeret med de
undtagelser og særlige bestemmelser, som er specificeret i M.3.
2. Al udrustning skal være i god stand og uden skader. Fægtedragten skal være ren.
3. Med ”fægtedragt” forstås jakke, bukser og sikkerhedsvest i overensstemmelse med FIEreglementets bestemmelser (jfr. FIE m.25).
M.3. Fægtedragt, maske m.m.
Miniorer (U11) og puslinge (U13):
Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel). Sikkerhedsvest (minimum 350 N) er
påkrævet fra og med sæson 2021-2022.
Handske: 350 N (klubmodel)
Dreng / pige (U15) og ældre kategorier
Fægtedragt (jakke, bukser og sikkerhedsvest): Alle FIE-mærket og mærket med 800N.
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Maske: FIE-mærket, 1600 N.
Brystbeskyttelse: Piger og kvinder skal anvende brystbeskyttelse efter FIE’s bestemmelser.
Navn på fægtejakke og flag på jakke og bukser er ikke påkrævet.
Fleuretmasker må gerne anvendes i kårdekategorier. Der fægtes med lange strømper.
Masker må ikke være sorte.
Stævner af typen D kan dog godt have en lettere modificering af M.3., så længe sikkerheden
prioriteres højt.

M.4. Klingestørrelser og klingekrav
Klingestørrelser
Miniput og Miniorer: 0
Puslinge: 0-2
Dreng-pige: 0-5
Kadet og ældre: 5
Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger. Dog anbefales det at benytte FIE-klinger for
kadetter (U17) og ældre.
M.5. Skålstørrelser
Tilladt størrelse er angivet i forhold til klingestørrelse:
Klinge 0: Lille skål
Klinge 1-2: Valgfri skålstørrelse
Klinge 5: Almindelig skål
M.6. Overgangsbestemmelser
1. Kropsledning - alle våben
Ny FIE-regel m. 29 b) 1. pkt. og m 31.1. (samt m. 35). Der undtages fra reglen om
gennemsigtige stik på kropsledninger indtil videre.
2. Skålstik på kårde m.18.3
Der undtages for reglen til danske stævner indtil videre.
M.7. Kontrol
Udstyret kontrolleres af dommere på pisten eller forudgående materielkontrol ved
stævnestart. Som minimum kontrolleres handske og maske.
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Regler for reklame (P)
P.1. Ikke tilladte reklameemner
Reklamer, som har åbenbare koblinger til følgende brancher, er ikke tilladte:
-

Tobak
Alkohol og euforiserende stoffer
Pornografi
I tvivlstilfælde afgør DFF’s Bestyrelse, om reklamen kan tillades eller ej.

Internationale konkurrencer (Type A)
I de tilfælde, hvor fægteren repræsenterer DFF ved internationale konkurrencer, og hvor
FIE’s regler om reklamer (FIE.org ”Fencers’ Publicity Code”) finder anvendelse, gælder
følgende:
P.2. På fægtedragt, maske, handske, vest og sokker
I alt gives der mulighed for 7 reklameflader på i alt 865 cm2, hvor af den største flade max.
må udgøre 250cm2. Se FIE ”Code de la publicité” p.12.2. for reklamefladernes nærmere
tilladte placering og størrelse. Af disse reklameflader forbeholder DFF sig ret til 4 af
reklamefladerne og tilbyder den enkelte fægter selv at indgå aftaler om de 3
tilbageværende. Dette skal ske i samarbejde med DFF og endeligt godkendes af DFF.
P.3. På landsholdstræningsdragter, fægtetasker og andet udstyr
DFF forbeholder sig retten til samtlige tilladte reklameflader på dette materiel, jfr. FIE ”Code
de la publicité” p.12.3-4.

Nationale konkurrencer (Type B, C)
Nedenstående bestemmelser omfatter danske konkurrencer, som ikke er FIE-stævner, og
som DFF afholder eller lader afholde.
P.4. På fægtedragt og maske:
Reklamer er tilladt på følgende flader uden størrelsesbegrænsning:
- Jakkeryg
- Jakkekrave
- Jakkeærme på ikke-våbenførende arm
- Bukser
- Maskesider
Reklamer er ikke tilladte på elektriske veste/jakker, handsker og masker.
P.5. Andet udstyr:
På anden udrustning (klubtræningsdragt, tasker m.m.) findes ingen begrænsninger.
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Bilag 1
Ranglistepointoversigt
Pointene gives på De nationale Ranglister.

For almindelige ranglistestævner, alle kategorier
Placering

Point

1

32

2

26

3

20

5-8

14

9-16

8

17-32

4

33-64

2

For DM, Senior Satellit og andre internationale stævner
Placering

Point

1

64

2

52

3

40

5-8

28

9-16

16

17-32

8

33-64

4
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