
 
 

 

 
 
Dansk Mesterskab for Veteraner 2011 

 
Dansk Fægte-Forbund og Fægteklubben Trekanten inviterer hermed til Dansk Mesterskab for 

Veteraner 2011. Fægtere, der er fyldt 40 år på stævnedagen, er berettiget til at deltage.  

 

Stævnedato og starttidspunkter 

Stævnet afholdes søndag d. 14. august 2011 på Trekantens Fægtesal, Ryparkens Idrætsanlæg, 

Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Pris for deltagelse: Et våben:100 kr. Dobbeltstart: 150 kr. 

Trippelstart: 200 kr.  

 

Sabel – opråb kl. 10.00 med start umiddelbart efter 

Fleuret – opråb kl. 11.00 med start umiddelbart efter  

Kårde – opråb kl. 14.00 med start umiddelbart efter  

 

Det forventes, at deltagelse på alle tre våben vil være mulig. Fægtesalen åbnes kl. 9.00. Evt. 

ændringer i starttiderne oplyses efterfølgende, når deltagerantallet kendes. 

 

Tilmelding 

Senest fredag d. 12. august til lene-jensen@ofir.dk med opgivelse af navn, klub, våben, alder på 

stævnedagen, mobil tlf. og email-adresse. 

 

Stævneafvikling 

Der fægtes konkurrencer på fleuret, sabel og kårde. Der inddeles i 4 aldersgrupper: 40-49, 50-59, 

60-69, 70 og over. En fægter kan kun starte i den aldersgruppe, som han/hun tilhører. 

 

Hvis der er færre end 6 fægtere i en aldersgruppe slås gruppen sammen med den nærmeste 

aldersgruppe, men stadig med separate resultater. Hvis der er meget få fægtere, inddeles der i 

mindre end 50 år og 50 år +. Det kan også være nødvendigt at lade mænd og kvinder indgå i 

samme pulje. Hvis det er muligt, bør ingen fægtere elimineres i første runde, ellers om 

nødvendigt for at gennemføre konkurrencen, så få som muligt. Puljekampene fægtes til 5 stød 

over 3 minutter.   

 

Klassifikationsrunden følges af direkte udslagning uden represage. Kampen går her til 10 stød 

over 6 minutter, to gange 3 minutter, med 1 minuts pause imellem. På sabel til 10 stød over 6 

minutter, med 1 minuts pause når 1 fægter har nået til 5 stød. På fleuret skal der benyttes maske 

med ledende skæg.   

   

Der gives 1 points forspring for hvert 10 års forskel, således at der startes med negative points for 

den yngste. Her kan der vælges, efter klassifikationsrunden, at holde inddelingerne sammen eller 

at adskille aldersklasserne og køn igen, det sidste er at foretrække. Under alle omstændigheder, 

skal der være separate resultater for aldersklasserne og køn.   

 

Der uddeles diplomer og medaljer til vinderne. 

  

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Fægte-Forbund  

og FK Trekanten 
                               
                           
 
 

 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN 
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