Stockholm 2010-06-16

Inbjudan till S:t Erikscupen 2010-11
S:t Erikscupen är en årlig serie regionala ungdomstävlingar i sabel, florett och värja som genomförs i
syfte att bereda fäktungdomar främst från Stockholmsområdet möjlighet att tävla och att förbereda sig
för större, nationella och internationella tävlingar.
Stockholms Fäktförbund har härmed nöjet att inbjuda till S:t Erikscupen säsongen 2010-11.
Funktionärer
Möjligheten att arrangera S:t Erikscupen är helt beroende av att ledare, föräldrar och fäktare i de
deltagande klubbarna ställer upp och bidrar med arbete i form av domare, tävlingsledare,
kanslipersonal, pistbyggare, mm. I år räknar vi med att tävlingarna fortsätter att växa vad gäller antalet
deltagare. För att kunna genomföra tävlingarna är vi beroende av att fler hjälper till! Föräldrar, ledare
och äldre fäktare som vill bidra till arrangemanget är därför välkomna att kontakta sterik@fencing.se.
Tävlingsdagar och sista anmälningsdag
Tävlingsdagar:

Sista anmälningsdag:

Lördag 18:e september
Lördag 30:e oktober
Lördag 4:e december
Lördag 8:e januari
Lördag 19:e februari

Onsdag 8:e september
Onsdag 20:e oktober
Onsdag 24:e november
Onsdag 29:e december
Onsdag 9:e februari

Tid för avprickning och betalning
Vid samtliga tävlingstillfällen gäller följande tider för avprickning och betalning. Fäktare som vid
denna tidpunkt inte prickat av sig och betalat stryks ur tävlingen.
Värja: kl 08.30
Florett: kl 09.30
Sabel: kl 11.30
Tävlingen beräknas starta senast 30 minuter efter dessa tidpunkter.
Tävlingsklasser
Vid S:t Erikscupen 2010-11 genomförs tävlingar i följande klasser:
Värja

Florett

Sabel

Minior damer
Minior herrar
YU damer
YU herrar
ÄU damer
ÄU herrar
Juniorer och kadetter damer*
Juniorer och kadetter herrar*

Minior (damer/herrar gemensamt)
YU damer
YU herrar
ÄU damer
ÄU herrar
Juniorer och kadetter damer*
Juniorer och kadetter herrar*

ÄU damer
ÄU herrar
Juniorer och kadetter damer*
Juniorer och kadetter herrar*

* Juniorer och Kadetter fäktar i en gemensam klass. Tävlingsledningen förväntar sig att klassen till
största del kommer att utgöras av kadetter. Priser även till bästa kadett, när så är aktuellt.
För tävlingssäsongen 2010-11 gäller följande indelningar i åldersklasser: Juniorer (f 91-93), Kadetter (f
94-95), Äldre ungdom (f 96-97), Yngre ungdom (f 98-99) och Miniorer (f 00-).
Anmälan
Anmälningar sker enbart via föreningarnas anmälningsansvariga som anmäler genom Svenska
Fäktförbundets anmälningssystem (Ophardt). Efteranmälningar medges inte utan ett beslut av
tävlingskommittén, efter ansökan om detta från aktuell förening.
För anmälan krävs att fäktaren före sista anmälningsdag har löst giltig svensk tävlingslicens för
säsongen 2010-11. Licens beställs via http://www.fencing.se/licenser/
Avanmälan
Vid sjukdom eller annat förhinder, är det VIKTIGT att fäktaren så tidigt som möjligt meddelar
tävlingsledningen. Detta sker på följande sätt:
Före kl 21.00 dagen innan tävling: via mail till sterik@fencing.se
Efter kl 21.00 dagen innan tävling: via SMS till 070-7443054
Fäktare som anmält sig men uteblir utan avanmälan ska först betala startavgiften för den uteblivna
starten för att äga rätt att starta vid nästa tävlingstillfälle.
Avgift
Startavgiften är 150 kronor per tävlingstillfälle och betalas vid avprickning.

Tävlingsbestämmelser
Stockholms Fäktförbund har antagit Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen. Dessa publiceras
tillsammans med denna inbjudan och finns tillgängliga bl.a på S:t Erikscupens sektion på fencing.se:
http://fencing.se/blogg.
Se dessa tävlingsbestämmelser för bland annat regler avseende säkerhetsutrustning, klinglängder, mm.
Tävlingsformer
Tävlingsledningen beslutar baserat på anmälningsläget inför varje tillfälle vilken tävlingsform som
gäller för de olika klasserna. Tävlingsformen kan variera mellan olika tillfällen och olika klasser
beroende på antal fäktare, beräknad tidsåtgång, antal tillgängliga pister, mm.
Flera klasser kan fäkta gemensam pouleomgång, men varje klass fäktar alltid separat
direkteliminering (även vid mycket få deltagare).
Tävlingsplats
Åkeshovshallen, Bergslagsvägen 60, Bromma. T-bana: Åkeshov
Domare
S:t Erikscupen tillämpar normalt inte SvFFs pliktdomarsystem, utan tävlingsledningen rekryterar
domare. Domararvode uppgår till 400:- för en hel domardag. Den som är intresserad av att döma vid
S:t Erikscupen kan kontakta sterik@fencing.se.
Deltagarbegränsning
StFF reserverar sig för att det kan bli nödvändigt att begränsa antalet deltagare. Föreningar inom StFF
kommer i så fall att ges företräde. Berörda föreningar meddelas då senast en vecka före tävlingsdatum.
Försäljning
EnGarde Fencing Equipment erbjuder Fäktmaterielförsäljning och viss lagningsservice vid flera av
säsongens tävlingstillfällen. (Dock inte säkert alla, ring gärna före: 0735-783 759.)
Säkerhetsbestämmelser
Svenska Fäktförbundets utrustningsbestämmelser tillämpas i sin helhet för respektive klass. För en
sammanställning av de viktigaste reglerna, se Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen.
Sammanlagt resultat för hela säsongen
Vid varje deltävling erhåller fäktarna poäng beroende på placering (samma poängsystem som i
Masters, se Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen). Har en klass genomförts vid fyra eller fler
tillfällen, ska ett resultat (fäktarens sämsta) räknas bort från sammandraget. Den fäktare som under
säsongen erhållit flest poäng i sin klass koras till totalsegrare för S:t Erikscupen.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Stockholms Fäktförbund

