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2021 Svenska mästerskapen lag
Ort Stockholm (ST)

Stora Mossenhallarna, Bromma Stockholm
Karta och vägbeskrivning finns genom att klicka på nedanstående länk:
https://goo.gl/BaXz95

Nation Sweden

Datum 11 dec. 2021 - 12 dec. 2021

Deltagande Deltagande är endast tillåtet för idrottare som är medlemmar i en klubb i arrangörslandet.
Obegränsat antal deltagare
Regler för deltagande enligt svenska fäktförbundets gällande tävlingsbestämmelser
Bara fäktare med svensk licens får deltaga.

Kvot Ingen

Domare Licenskrav domare:
Licens

Lag STARTER per klubb 1 - 2 3 - 4 5 +

Domarplikt 1 2 3

Avgift per saknad domare per dag 2 000,00 kr 2 000,00 kr 2 000,00 kr
Pliktdomare (eller pliktdomaravgift) för tävlingshelg fördelas per dag beräknat på antal anmälda
starter per dag.
Anmälda domare arvoderas inte av arrangören.

Förbund Svenska Fäktförbundet

Klubb Ängby Fäktklubb

Arrangör Ängby Fäktklubb

Kontakt Thomas Åkerberg, mail: akerberg.fencing@gmail.com, telefon: 0703594500

Mer information https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/21827
Anmälda, resultat m.m.

Anmälan Länk till anmälan: https://fencing.ophardt.online/
 bara via: Klubbtill 1 dec. 2021

Avanmälan möjlig till 1 dec. 2021
E-post: angbyfaktklubb@gmail.com

Dag Registering
stängs

Börjar Forts. Finaler Tävlingsklass Behöriga Kvot Avgift

11.12. 08:00 08:30 Värja Herrar T Seniorer 1924 - 2015 500,00 kr

08:30 09:00 Sabel Herrar T Seniorer 1924 - 2015 500,00 kr

09:00 09:30 Florett Damer T Seniorer 1924 - 2015 500,00 kr

14:00 14:30 Sabel Damer T Seniorer 1924 - 2015 500,00 kr

12.12. 08:30 09:00 Florett Herrar T Seniorer 1924 - 2015 500,00 kr

09:00 09:30 Värja Damer T Seniorer 1924 - 2015 500,00 kr

Domarmöte 11.12. 08:00 Värja
11.12. 08:00 Florett
11.12. 08:00 Sabel
12.12. 08:30 Värja
12.12. 08:30 Florett

Betalning Betalning Tilläggsavgift Kommentarer
Prepaid: Postgirobetalning
556142-8

+50,00 kr +0.00%

Avgift för sen 100,00 kr per sen anmälan
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anmälan

Tävlingsledare Thomas Åkerberg

Tävlingsledning DT Thomas Åkerberg
Tomasz Goral

Överdomare Tomasz Gôral

Format LAG SENIORER

O.9.Ranking
1.Inledande ranking av deltagande lag ska ske efter föregående års resultat förutom i det fall som
omfattas av pkt 3 nedan.
2.Omranking ska göras om lag uppenbarligen förändrat sin styrka från föregående år.
3.Om individuella seniormästerskap och seniormästerskap i lag ordnas samma helg ska initial
ranking av deltagande lag baseras på resultaten av de närmast föregående individuella svenska
mästerskapen för seniorer där man summerar placeringssiffrorna för de tre bäst placerade fäktarna
i varje lag. Fäktare som inte deltagit i den individuella tävlingen får siffran direkt efter den sist
placerade fäktaren.

O.10.Tävlingsformel
1.Tävlingen ska genomföras under en dag med mixad formel, d.v.s. först en pouleomgång och
därefter rak direkteliminering. Om antalet lag är högst fem ska tävlingen avgöras genom att alla
möter alla i en poule.
2.Första pouleomgangen genomförs med 3 eller 4 lag i varje poule.
3.Vid lika antal lag i samtliga pouler ska rankingen inför direktelimineringen baseras på resultatet
efter poulerna.
4. Vid olika antal lag i poulerna ska rankingen inför direktelimineringen genomföras på följande sätt:
1.Samtliga poulefyror rankas sist, med inbördes placering baserat på deras respektive resultat från
poulerna i enlighet med de index som beskrivs i o.73.1-o.73.2 (V/M, TD-TR, TD)
2.Övriga lag rankas baserat på resultatet från poulerna med enbart de tre bästa lagen i respektive
poule medräknade. Alla lagmöten med det lag som placerat sig på fjärde plats i poulen räknas bort.
5. 60 till 80 procent av lagen (meddelas före start) kvalificerar sig till
direktelimineringen (framsidan). Vid färre än 17 lag kvalificerar sig
samtliga lag. Mästerskapet ska genomföras så att alla lag som
kvalificerat sig till 16-tablån (åttondelsfinal) ska fäkta ut om
placeringarna. Det är önskvärt att arrangören gör det möjligt för lagen
att fäkta ut om samtliga placeringar, dvs. även lägre än 16 av de som
gått vidare till framsidan.
Det är också önskvärt att arrangören gör det möjligt för övriga lag att
fäkta ut om övriga placeringar i en separat direkteliminering
(baksidan), dvs de lag som inte gått vidare till framsidan efter den
inledande pouleomgången.
6. Det är viktigt att undvika att lag från samma poule möts igen i första
direkteliminering. Om rankingen efter poulerna gett detta resultat ska
man byta plats på de lottade lagen mellan den första och fjärde
fjärdedelen och mellan andra och tredje fjärdedelen av tablån så att
de sämst rankade lagen byter plats.
7. Lag som drar sig ur match som gäller någon av placeringarna 1-4
förlorar sin placering i tävlingen.
8. Lag som drar sig ur match som gäller placering 5 eller lägre, räknas
som förlorare 45-0 av denna match och eventuella följande matcher
men behåller den placering man då erhåller.
Tävlingsformel i enlighet med Svenska Fäktförbundets regler.

Tävlingsregler Vid svenska fäkttävlingar tillämpas Internationella Fäktförbundets
(FIE) reglemente och övriga stadgar med ändringar och tillägg enligt
SvFF tävlingsbestämmelser.

Jurisdiktion Alla deltagare är ansvariga för sin egen utrustning.

Sjukvård Sjukvårdskunnig person (utbildad i första hjälpen,
hjärt-/lungräddning och idrottsskador) ska ständigt finnas på
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tävlingsplatsen. En särskild plats för tävlingens sjukvårdsfunktion
ska finnas, synlig för alla deltagare och tydligt utmärkt.

Regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning
vid fäkttävlingar och länkar till annan information finns
påhttps://fencing.se/faktning/tavlingsinformation/svensk-faktning-och-covid-19/

Utrustning U17, U20, Sen o Vet:
Mask: FIE,
Väst: FIE,
Underväst: FIE,
Byxor: FIE,
Sabelhandske: FIE,
Bröstskydd dam: Krav (florett: FIE)
Klinga: Standard,
Max klinglängd: 5
Bestämmelserna om transparenta kroppskabelkontakter samt (på värja) dragning av trådarna
genom skålkontakten gäller inte under säsongen 2021-22.
-

Boende Det finns ett antal hotell i närområdet. De närmaste är Scandic Alvik, Flyghotellet Brommaplan och
Mornington Bromma.

Vägbeskrivning Se nedanstående vägbeskrivning:
https://goo.gl/BaXz95

Servering Serveringen drivs kommersiellt

Kommentarer - På grund av stort deltagarantal är huvudregeln att endast funktionärer, tävlande och medföljande
tränare/ledare är i lokalen.
- Vad gäller antalet tränare/Ledare litar tävlingsledningen på klubbarnas omdöme.
- Endast klubbvis förskottsbetalning!
- Avprickning klubbvis, ledare per klubb måste hålla reda på att samtliga deltagare per klass
kommit i tid för smidig start av tävling!
- Är du det minsta sjuk? Stanna hemma!

Kommentar avseende sen anmälan. 100 sek för sen anmälan på plats. Anmälan godtas efter
bedömning av tävlingsledningen. Ingen garanti finns för godkännade av sen anmälan.
Svenska Fäktförbundets regler avseende domarplikt gäller.
Inbetalning av avgifter görs till Ängby Fäktklubbs plusgiro:556142-8


