Stockholms Fäktförbund har äran inbjuda till

Junior-SM Florett och Sabel 2010
Individuellt och lag
samt
Masterstävling i Sabel individuellt för Äldre Ungdom
JSM i florett ingår i Masters för juniorer och kadetter
JSM i sabel ingår i Masters för juniorer.
Datum:

27-28 november 2010

Tävlingsplats:

Åkeshovshallen, Bergslagsvägen 60, Bromma

Tävlingsprogrammet är avpassat för att ge möjlighet till start i båda vapnen, såväl individuellt
som i lag. Observera att för Florett lag kommer poulefäktningen att genomföras på lördag
eftermiddag och DE på söndag morgon. Detta avsteg från SvFF:s TB är godkänt av Svenska
Fäktförbundet. Eventuella justeringar i tidsprogrammet kommer att meddelas snarast efter
anmälningstidens utgång. Åkeshovshallen kommer att vara öppen från 07:30 båda dagarna.
Lördag:
Domarmöte
Florett junior herrar och damer individuellt
Sabel junior herrar och damer individuellt
Sabel Äldre Ungdom
Florett junior herrar och damer lag (poule)
Söndag
Domarmöte
Florett junior herrar och damer lag (DE)
Sabel junior herrar och damer lag

08:30
08.30 (upprop)
12:30 (upprop)
14:30 (upprop)
15:30 (upprop)

09.00 (start)
13:00 (start)
15:00 (start)
16:00 (start)

08:00
11:00 (upprop)

08:30 (start)
11:30 (start)

Det kommer inte att hållas ett separat finalpass, utan finalfäktningarna kommer att ske
löpande vid slutet av varje DE-tablå.
Vapen- och säkerhetskontroll utförs av domaren på pisten.

Utrustningskrav

Enligt SvFF:s TB.

Tävlingslicens

Svensk tävlingslicens krävs i samtliga klasser. Observera att licens måste
vara löst för att anmälan ska kunna göras.

Tävlingsform

För JSM enligt SvFF:s TB (med ovan redovisat undantag vad gäller att
lagtävlingen i florett genomförs under två dagar), för ungdomssabel
enligt Mastersreglerna. Notera att enligt TB är lägsta deltagarantal för att
ett individuellt svenskt mästerskap ska äga rum sex, och för ett
lagmästerskap 3 lag från minst två olika föreningar.

Domare

Pliktdomare enligt SvFF:s TB. Avgift per utebliven pliktdomare, 1000:ska betalas före första tävlingsstart.

Anmälningsavgift Enkelstart individuellt
Dubbelstart ind.
Lag

150:250:500:-

Anmälan

Görs via Ophardts online system. Såväl tävlande som pliktdomare
anmäls i detta system. Sista anmälningsdatum 2010-11-20.

Tävlingsledare

Paul Sievert, 0705 807 807, psievert2@csc.com

Överdomare

Pierre Thullberg, 0706 831 883, pierre@fencing.se

Servering

Åkeshovshallens servering kommer att vara öppen under tävlingarna.

Logi

Scandic Bromma www.scandichotels.se/bromma
Hotel Mornington Bromma www.mornington.se/bromma

Varmt välkommen!
StFF

