
 

 

 

 

 

 

 

 

SYDJYLLAND OPEN

Fægteklubben Vojens og Dansk Fægte
ranglistekonkurrence på fleuret og kårde for B&U
Konkurrencen indgår som i DFF’s nationale rangliste for B&U

Lørdag d.12. marts

Der fægtes i følgende klasser:

 

Navn:        Våben
Miniorer          Kårde/Fleuret

Puslinge               Kårde/Fleuret 

Dreng – pige  Kårde/Fleuret 

 

Stævnet er åbent, alle nationaliteter er velkomne.

 

Fægteklubben 

Vojens. 
 

 

 

 

SYDJYLLAND OPEN
2011 

 
Fægteklubben Vojens og Dansk Fægte-Forbund indbyder til 
ranglistekonkurrence på fleuret og kårde for B&U
Konkurrencen indgår som i DFF’s nationale rangliste for B&U

fægtere. 

 

Lørdag d.12. marts 2011  

 
Der fægtes i følgende klasser: 

Våben   Årgang:          
Kårde/Fleuret 2001-   

Kårde/Fleuret  1999-2000  

Kårde/Fleuret  1997-1998  

Stævnet er åbent, alle nationaliteter er velkomne. 

 

 

 

 

SYDJYLLAND OPEN 

Forbund indbyder til 
ranglistekonkurrence på fleuret og kårde for B&U-fægtere. 
Konkurrencen indgår som i DFF’s nationale rangliste for B&U-

 Aldersgrænser: 
10 

10-12 

12-14 

 



 
 
Sted: Hammelev Hallen 

Hammelev Bygade 28A 
6500 Vojens 
Tel.: +45 74 50 74 84 

 
Følgende tider er sidste frist for registrering. 
Start ca. 30 minutter efter registrering. 

 
Lørdag d.12.marts Tidspunkt 

Fleuret Miniorer Kl. 09.30 
Fleuret dreng/pige Kl. 09.30 
Kårde Puslinge dreng/pige Kl. 09.30 
Kårde Miniorer Kl. 12.30 
Kårde dreng/pige Kl. 12.30 
Fleuret puslinge dreng/pige Kl. 12.30 
 

 

KONKURRENCEFORM: To indledende runder. I første runder seedes efter 
ranglisten. 2. runde seedes ud fra resultaterne i 1. runde. Alle fægtere går videre til 
udslagningsrunden, hvor der seedes alene efter resultaterne i 2. runde. 
I minorerklassen fægtes som mix af køn hele vejen. 
I de øvrige grupper vil der blive fægtet mix ved få tilmeldte, efter DFF’s 
Retningslinjer for B&U Ranglistestævner. 

 
 
Materiel og udstyrskrav:  
Miniorer og puslinge:  
Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel).  
Klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for puslinge.  
Dreng/Pige:  
Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-mærkede (d.v.s. 800-1600 N)  
Piger skal anvende brystbeskyttelse.  
Klingestørrelse 0-5.  
 
Maske fleuret:  
På fleuret skal masken i alle kategorier være udstyret med el-skæg (conductive bip).  



FIE artikel m. 27.2: Den del af maskeskægget som er under en horisontal linie på 1,5-
2 cm under hagen skal dækkes helt af et materiale, som har samme ledende 
egenskaber som elvesten. Frem til d. 30.06. 2012 godkendes masker, som 
efterfølgende er komplementeret med ledende materiale i overensstemmelse med 
forskrifterne i FIE m. 27.2.  
Maske med el-skæg må gerne anvendes i kårdekategorien. 

 
Skålstørrelser: 
Klinge 0:     Lille skål  
Klinge 1-2:  Valgfri skålstørrelse  
Klinge 5:     Almindelig skål. 

 

Startgebyr: Kr. 150 pr. deltager. 
 

Tilmelding:Samlet tilmelding fra klubberne til Kontaktperson (se ndf.).  

Angiv navn, efternavn, årgang, klub og våben.  
Senest: Søndag 06.03.2011. 

 

DOMMERE: Klubber med mere end 3 fægtere skal stille med 1 dommer,  
ved mere end 7 fægtere stilles med 2 dommere, ved mere end 11 fægtere stilles med 
3 dommereo.s.v. Klubber, som ikke har mulighed for at overholde sin ”pligt-
dommerkvote” skal betale kr. 500 pr. manglende pligtdommer. 

 

Dommermøde: 0945 
 

Våbenkontrol: Åben fra 0830, fægtere bør have deres våben tjekket senest 20 min. 
inden start. Maske og våben kontrolleres, ledning efter ønske. Der vil også være 
kontrol på pisten af dommeren. 
 
Forplejning: Hammelev Hallens Cafeteria 
 
 
Kontaktperson: Ole v. Nielsen, Simmerstedvej 215, 6100 Haderslev.  
Tlf. 74 50 63 86, mobil 21 45 38 86, fk.vojens@gmail.com   
 

Med venlig hilsen 

Fægteklubben Vojens 

www.fk-vojens.dk 


