Hellerup Open 2008
Invitation

Stævnet afholdes i weekenden: 31.maj-1.juni 2008
Sidste tilmelding mandag 26. maj. Tilmelding på
http://www.hellerupfaegteklub.dk/pivot/entry.php?id=224

Der fægtes i klubbens lokaler:
Hellerup Fægte-Klub (HFK)
Strandparksvej 46, 2900 Hellerup

Der fægtes i følgende kategorier:
(-98)
Miniorer Kårde/fleuret
(96-97) Puslinge Kårde/fleuret
(94-95) Drenge/pige Kårde/fleuret/sabel
(91-93) Kadet Kårde/fleuret/sabel

Pris:
Det koster kr. 100 pr. dag. Inkluderet i prisen er lidt mad og
drikke i løbet af dagen. Alle modtager en drikkedunk til minde om
stævnet.
Udstyr:
Alle miniorer og puslinge skal fægte i jakke og bukser minimum 350
N og maske minimum 800 N. Der fægtes med klinge størrelse 0.
Dreng/Pige og kadet klassen skal fægte i fuld FIE udrustning
(undtaget er klinger) inkl. plastron. Klingestørrelse 0-5.
Udstyret kontrolleres af dommere på pisten.
Aftensmad:
Efter de sidste finaler er fægtet (ca. kl. 18.00) byder klubben på
let aftensmad for alle deltagere, forældre og frivillige. Bagefter
hygges der med videofilm på storskærm og måske en badetur for de
modige.
Overnatning:
Det er muligt at overnatte i fægtesalen.
Det koster kr. 25.

Dommere:
Ved mere end 3 fægtere pr. dag stilles med 1 dommer,
ved mere end 7 fægtere pr. dag stilles med 2 dommere osv.
DFF-Dommereksamen:
Fredag kl. 18-20 afholdes dommerintrodution og teoretisk
dommereksamen. Lørdag kl. 9-18.00 afholdes den praktiske del.
Information og tilmelding til:
Mads Hejrskov: madshejrskov@yahoo.com, tlf.: 2621 0597.
Turneringsplan:
Seedning i forhold til DM2008. Der fægtes to indledende runder med
puljekampe. Derefter direkte udslagning.

Tidsplan:
Følgende tider er opråb. Forventet start ca. 30 minutter efter
opråb
Tidspunkt
Kl. 9.00
Kl. 9.30
Kl. 11.30
Kl. 13.00
Kl. 13.30

Lørdag
Fleuret
Dreng/pige
Kårde
Kadet
Kårde
Puslinge
Fleuret
Miniorer
Sabel
Kadet

Tidspunkt
Kl. 8.00
Kl. 8.15
Kl. 8.30
Kl. 11.00
Kl. 12.30

Søndag
Kårde
Dreng/pige
Sabel
Dreng/pige
Fleuret
Kadet
Fleuret
Puslinge
Kårde
Miniorer

Bemærk at piger og drenge fægter puljer sammen, medmindre der er
mere end 4 fægtere. Der fægtes fælles udslagning medmindre der er
mere end 2 fægtere i hver kategori.
For miniorer fægtes fælles pulje og udslagning uagtet
kønsfordeling.
Kontaktperson:
Spørgsmål kan rettes til:
Mads Eriksen: mads.eriksen@hellerupfaegteklub.dk, +45 40856140.
Anders Rahbek: anders.c.rahbek@gmail.com.

Sponsoreret af:

