Inbjudan till S:t Erikscupen 2018-2019.
S:t Erikscupen är en årlig serie regionala ungdomstävlingar i florett och värja som genomförs för att
fäktungdomar, främst från Stockholmsområdet, ska få möjlighet att tävla i en strikt utformad tävlingsserie som
både syftar till att vara en spännande tävling i sig och att fungera som en introduktion och förberedelse för att
delta i större, nationella och internationella, tävlingar.

Nyheter inför säsongen
•

•
•

•
•

Arbetsfördelning. Styrelsen har tidigare beslutat att ansvaret för flertalet av de arbetsuppgifter som
krävs för att genomföra tävlingarna skall cirkulera mellan de större klubbarna inom distriktet. De
mindre klubbarna skall hjälpa till efter förmåga. Detta är en förutsättning för att S:t Erikscupen skall
kunna genomföras. Nyhet för denna säsong är att varje klubb får huvudansvaret för en av
deltävlingarna. För att säkerställa att detta fungerar skall varje klubb utse en S:t Erikscupsansvarig, en
kontaktperson mot StFF´s styrelse. Mer information i Bilaga ”Bemanning & Klubbansvar”
Tävlingsplats. Vi flyttar tävlingen till Stora mossen IP idrottshall Västerled 26, 167 55 Bromma. T-bana:
Stora mossen.
Florett (U20). Klassen utgår, det har varit väldigt få anmälningar och klassen har inte kunnat
genomföras de senaste säsongerna varför StFF’s styrelse valt att inte inkludera denna klass i säsongens
upplaga.
Florett (U15 & U13). Fäktas under säsongen som gemensamma klasser för pojkar och flickor.
Code-of-Conduct. Inför säsongen kommer en Code-of-Conduct tas fram för Tävlande, Föräldrar,
Tränare och Ledare. Den kommer vara tillgänglig innan första deltävling och StFF förutsätter att
samtliga följer den

Tävlingsdagar och sista anmälningsdag
Tävlingsdagar:

Sista anmälningsdag:

Lördagen den 6:e oktober
Lördagen den 10:e november
Lördagen den 15:e december
Söndagen den 17:e februari
Lördagen den 30:e mars
Lördagen den 11:e maj

Onsdagen den 26:e september
Onsdagen den 31:e oktober
Onsdagen den 5:e december
Onsdagen den 6:e februari
Onsdagen den 20:e mars
Onsdagen den 1:a maj

Avprickning och betalning
Avprickning/anmälan/kontant betalning (se avgift) måste ske i god tid innan upprop. Fäktare som vid
tidpunkten för upprop inte prickat av sig och betalat stryks ur tävlingen.
Nedanstående starttider gäller preliminärt men kan komma att ändras inför respektive tävling. Exakta
starttider fastslås på Stockholms Fäktförbunds facebooksida senast på tisdagen i tävlingsveckan.
Värja JUN/U/ÄM
Värja Yngre Minior
Samtliga florettklasser

sista upprop: 08.00 - starttid: 08.30
sista upprop: 09.30 - starttid: 10.00
sista upprop: 09.30 - starttid: 10.00

Tävlingsklasser
Vid S:t Erikscupen 2018 -2019 genomförs tävlingar i följande klasser:

Värja:

Florett:

Yngre Minior (U11) dam/herr
Äldre Minior (U13) dam
Äldre Minior (U13) herr
Ungdom (U15) dam
Ungdom (U15) herr
Juniorer (U20) dam
Juniorer (U20) herr

Yngre Minior (U11) dam/herr
Äldre Minior (U13) dam/herr
Ungdom (U15) dam/herr

För tävlingssäsongen 2018-2019 gäller följande indelningar i åldersklasser: Juniorer (och kadetter) (f 99-03),
Ungdom (f 04-05), Äldre Minior (f 06-07) och Yngre Minior (f 08-).

Anmälan
Anmälningar sker enbart via föreningarnas system för tävlingsanmälning och aldrig direkt till tävlingsledningen.
Ansvarig i respektive förening anmäler sedan till Svenska Fäktförbundets anmälningssystem (Ophardt). Sista
anmälningsdag är de som angetts här ovan och efteranmälningar medges bara om särskilda skäl föreligger
samt efter beslut av tävlingskommittén. Dessa efteranmälningar sker alltid genom respektive klubbs
anmälningsansvarige. Efteranmälningar ska göras via mail till sterik@fencing.se
För anmälan krävs att fäktaren före sista anmälningsdag har löst giltig svensk tävlingslicens för säsongen 20182019. Licens beställs via www.fencing.se

Avanmälan
Vid sjukdom eller annat förhinder, är det mycket 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 0729-688 455 (Eva Löfgren/Tävlingsledare).
Observera den regel som finns i tävlingsbestämmelserna: ”Fäktare som anmält sig men uteblir utan avanmälan
ska först betala startavgiften för den uteblivna starten för att ha rätt att starta vid nästa tävlingstillfälle.” OBS
Ingen återbetalning vid avanmälan efter anmälningstidens utgång om inte läkarintyg kan uppvisas.

Avgift
Startavgiften är 200 kronor. För syskon till en anmäld fäktare är avgiften 150 kronor. Avgiften skall betalas
klubbvis i förskott och vara Stockholms Fäktförbund tillhanda senast måndag i tävlingsveckan. Konto: SEB
53741032743, märkt med klubb. En lista på samtliga deltagare som betalningen avser skall mailas till
sterik@fencing.se. Sena betalningar kan inte hanteras. Vid försening är man hänvisad att betala på
tävlingsplatsen. swish: 070-744 30 54 på plats är avgiften 250 kronor och någon syskonrabatt utgår ej.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen publiceras tillsammans med denna inbjudan och finns tillgängliga bl.a.
på S:t Erikscupens sektion på www.fencing.se

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, m.m.
Flera klasser kan fäkta gemensam pouleomgångar, men vid direkteliminering fäktar varje klass separat.
•

Yngre Minior (U11): Är en mixad för flickor och pojkar. Varje S:t Erikscupstävling är i klassen Yngre
Miniorer (U11) enskilda tävlingar och inget poängsammandrag görs för säsongen. Samtliga deltagare i
klassen får medalj.

Tävlingsplats
Stora mossen IP idrottshall Västerled 26, 167 55 Bromma. T-bana: Stora mossen.

Domare
S:t Erikscupen tillämpar normalt inte SvFF:s pliktdomarsystem, istället rekryterar tävlingsledningen domare.
Domararvode uppgår till 400 kronor för en hel domardag. Den som är intresserad av att döma vid S:t
Erikscupen kan kontakta Fredrik Sjödahl genom e-post: fs222@hotmail.com

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. Företräde
kommer även vid begränsningar ges till startande som har påbörjat cup från 1:a tävling.

Säkerhetsbestämmelser
Vid varje tävlingstillfälle tillämpas Svenska Fäktförbundets utrustningsbestämmelser i sin helhet för respektive
klass. Se www.fencing.se . Rätt utrustning är en ovillkorlig förutsättning för att få delta i tävlingen.
Notera att de nya reglerna för nackband även gäller på S:t Erikscuppen.

Sammanlagt resultat för hela säsongen
Vid varje deltävling erhåller fäktarna poäng beroende på placering (se Tävlingsbestämmelser för S:t
Erikscupen). I sammandraget räknas resultaten från fem deltävlingar. Om en fäktare deltagit i alla sex
deltävlingarna räknas ett resultat (fäktarens sämsta) bort från sammandraget. Den fäktare som under säsongen
erhållit flest poäng i sin klass koras till totalsegrare för S:t Erikscupen. Skulle två eller ﬂer fäktare komma upp i
sammanlagt lika många poäng går den högre sammanlagda placeringen till den fäktare som har den högsta
placeringen eller de högsta placeringarna i de fem enskilda deltävlingarna. Om även detta resultat är lika
beslutar tävlingsledningen om fäktarna ska skiljas åt eller dela placeringen.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Stockholms Fäktförbund

Bilaga: Bemanning och klubbansvar
Bemanning S:tErikscupen
Område/behov

Uppgift

Ansvar för bemanning

Projektledare/Tävlingsledare
(1 st)

Övergripande ansvar för tävlingen
avseende såväl planering som
genomförande.

StFF / Christian Gustavsson

Biträdande Tävlingsledare (1 st)

Tävlingsledare på plats, hanterar även
mikrofonutrop, prisutdelning m m.

StFF / Rikard Ekman

Domare (ca 30 st)

Tillsätta Överdomare och tillgodose
behovet av domare

StFF / Fredrik Sjödahl

Sekreteriat (3-4 st)

Tids- och pistplanering inför tävling samt
resultatregistrering under och efter
tävling

StFF / Eva Löfgren

Pisttekniker (1 st)

Tekniskt underhåll av utrustning under
dagen

StFF / Stefan Kempegård

Pistläggning (min 6 st)

Pistläggning kvällen innan tävling

Klubb enligt rullande
schema

Pistrivning och städning (min 8 st)

Pistrivning och städning efter avslutad
tävling

Klubb enligt rullande
schema

Sjukvårdare (1 st)

Sjukvård

Klubb enligt rullande
schema

Avprickning m m (min 3 st)

Avprickning, kassa, information under
dagen, eventuell försäljning

Klubb enligt rullande
schema

Förtäring funktionärer (min 2 st)

Förtäring funktionärer inklusive inköp

Klubb enligt rullande
schema

Klubbansvar
Klubbansvaret för varje deltävling är från pistläggning till avslutande städning av lokalen. Det är oerhört viktigt
att den utsedda klubbansvarige för respektive klubb snarast kontaktar Christian Gustavsson. Christian är
Projektledare och har det övergripande ansvaret för tävlingen inom StFF (christian.gustavsson@stockholm.se).
De olika momenten i tävlingen har specificerats och beskrivits, det finns manualer för varje moment och vi ser
att dessa uppdateras av ansvarig klubb vartefter att det framkommer förbättringar som kan inkluderas i
beskrivningarna.
Varje moment måste vara helt färdigställt och rapporteras in till tävlingsledningen innan klubbens uppdrag är
avslutat.
Om klubben av någon anledning inte genomför en tilldelad aktivitet blir klubbens fäktare avstängda från att
delta på nästkommande tävling i S:t Erikscupen.
Fördelning av deltävlingar:
Deltävling

S:t Erik 1

S:t Erik 2

S:t Erik 3

S:t Erik 4

S:t Erik 5

S:t Erik 6

Ansvarig klubb

EGF

FFF

LÖFK

DIF

ÄFK

SAF & GoFK

Vid S:t Erik 6 ansvarar SAF för att bemanna de arbetsuppgifter som ingår i ”Klubbansvar”. Arbetsuppgifterna
bemannas från både SAF och GoFK.

