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Introduktion
Fastställande
Denna version av Tävlingsbestämmelserna fastställdes av SvFF:s styrelse 201406-16 att gälla fr.o.m. 2014-07-01
Tävlingsbestämmelsernas disposition
Tävlingsbestämmelserna är indelade i fem huvudavdelningar:
Statuter och administrativa bestämmelser (S)
Tekniska bestämmelser (T)
Regler för organisation av tävlingar (O)
Regler för materiel (M)
Regler för reklam (P)
Dispositionen följer FIE:s uppdelning i statuter, administrativt reglemente,
tävlingsreglemente uppdelat på regler om tekniska frågor, organisation och
materiel samt regler om reklam.
Paragrafnumreringen följer den princip som används i FIE:s tävlingsreglemente.
Syftet har varit att tydligt visa hur SvFF:s tävlingsbestämmelser är en
komplettering till FIE:s reglemente och i vissa fall innebär avsteg från samma
reglemente.
Bestämmelserna i SvFF:s tävlingsbestämmelser markeras med stor bokstav (t ex
T.2.) medan bestämmelserna i FIE:s reglemente markeras med liten bokstav (t ex
FIE t.122.).
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Statuter och administrativa bestämmelser (S)
Tillämpning och säsongsindelning
S.1.

Fastställande
Dessa tävlingsbestämmelser fastställs av SvFF:s styrelse.

S.2.

Tillämpning
1. Vid svenska fäkttävlingar tillämpas Internationella Fäktförbundets (FIE)
reglemente och övriga stadgar med ändringar och tillägg enligt dessa
tävlingsbestämmelser.
2. I de fall översättning av ändringar i reglementet som beslutats av FIE ännu
inte föreligger på svenska eller andra tveksamheter på grund av skillnader
mellan olika språkversioner uppkommer, ska den franska versionen av det
officiella reglementet tillämpas.
3. I de fall tävlingsbestämmelserna även gäller vid träning anges detta särskilt.
4. Vad som i det följande stadgas om specialdistriktsförbund (SDF) gäller i
tillämpliga delar även ombud fäktning (OF).

S.3.

Tävlingssäsong
Tävlingssäsongen är 1 juli – 30 juni.
Disciplinärenden

S.4.

Disciplinnämnd
Disciplinnämnden utses av SvFF:s styrelse. Befogenheter och arbetsordning
framgår av SvFF:s stadgar.
Doping

S.5.

Regelverk för dopingfrågor
För all verksamhet inom svensk fäktning gäller Idrottens dopingreglemente som fastställs
av Riksidrottsmötet. För alla officiella FIE-tävlingar gäller FIE:s antidopingregler.
Åldersklasser

S.6.

1. Benämning och åldersgränser
Benämning
Åldersgränser
Miniorer
-10
Yngre Ungdom (YU)
11 - 12
Äldre Ungdom (ÄU)
13 - 14
Kadetter (KAD)
15 - 16
Juniorer (JUN)
17 - 19
Seniorer (SEN)
20 och över
Veteraner ÅK 40
40 - 49
Veteraner ÅK 50
50 - 59
Veteraner ÅK 60+
60 och över
2.

Byte av åldersklass till och mad senior sker 1 juli det kalenderår man uppnår
ovanstående undre åldersgräns. Till veteranklasserna sker byte 1 januari det
kalenderår man uppnår ovanstående undre åldersgräns.
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3.

Yngre fäktare får tävla i äldre klass t o m seniorer. Veteraner får tävla i yngre
klass t o m seniorer.

Svensk tävlingslicens
S.7.

Krav på tävlingslicens
1. Svensk tävlingslicens gäller för tävlingssäsong (1 juli-30 juni) och krävs för
deltagande i:
• Mästerskaptävlingar
• Nationella rankingtävlingar (inklusive Masterstävlingar)
2. Arrangör av annan nationell fäkttävling får kräva svensk tävlingslicens för
deltagande
3. För att beviljas svensk tävlingslicens måste den enskilde fäktaren vara
medlem i förening ansluten till SvFF.
4. Ansvar för kontroll av licenser åligger tävlingsarrangör. Fäktare som inte har
löst licens ska inte tillåtas starta. Om så ändå sker ska tävlingsarrangör
krävas på gällande licensavgift för den fäktare som har startat utan licens.
5. Den enskilde fäktaren är personligen ansvarig för att licens är löst.
6. Licensavgiften är:
• 200 kr t o m äldre ungdom
• 350 kr kadetter och juniorer
• 500 kr seniorer och veteraner
Licens ska lösas för den faktiska åldersklass fäktaren tillhör och berättigar
denne till att delta även i andra åldersklasser i enlighet med vad som stadgas
i S.6.3. Aktuell lista över licensinnehavare och övrig licensinformation finns
på SvFF:s hemsida
7. Svensk licens krävs för att få lösa internationella licenser (FIE och EFC).
Undantaget är domare samt fäktare som är svenska medborgare men
stadigvarande bosatta utomlands.
Representationsbestämmelser

S.8.

Representationsbestämmelser
1. Vid tävlingar representerar fäktaren alltid en förening. En tävlingsanmälan
ska för att vara giltig vara godkänd av den förening fäktaren representerar.
Detta godkännande är ofta underförstått om inte föreningen meddelat
annat.
2. Fäktare får, med undantag för vad som stadgas i denna paragraf, under
samma tävlingssäsong, representera endast en förening.
3. Övergång till att representera annan förening ska skriftligen av fäktaren
meddelas såväl den nya som den gamla föreningen samt SvFF.
4. Tillstånd att under pågående tävlingssäsong byta förening kan beviljas av
SvFF. Ansökan ska sändas genom den nya förening man önskar
representera. Tillstånd beviljas om den gamla och den nya föreningen är
överens om övergången. Är så inte fallet kan ärendet prövas av SvFF.
5. Utländsk medborgare får representera svensk förening och beviljas svensk
tävlingslicens om vederbörande är folkbokförd i Sverige.
6. Andra som under längre tid vistas i Sverige utan att bli folkbokförda (t ex
asylsökande), kan efter särskild prövning av SvFF få representera svensk
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förening och beviljas svensk tävlingslicens. Ansökan i sådant fall ska ske
skriftligt till SvFF med angivande av beräknad vistelsetid i Sverige och de
omständigheter som hindrar folkbokföring.
Mästerskapstävlingar: Svenska mästerskap och distriktsmästerskap
S.9.

Ändamål
Mästerskapstävlingar avser att för kalenderår kora mästare inom ett geografiskt
område. Mästerskapstävlingar utgörs av svenska mästerskap och
distriktsmästerskap.

S.10.

Ansvarigt organ
För svenska mästerskap ansvarar SvFF. För distriktsmästerskap ansvarar
SDF/OF, vilka har möjlighet att utforma egna tävlingsbestämmelser med
särskilda regler som kompletterar de bestämmelser som ges av RF, FIE och SvFF.

S.11.

Mästerskap individuellt och i lag
1. Svenska mästerskap individuellt arrangeras för damer resp. herrar årligen
för åldersklasser från Yngre Ungdom till och med Veteraner ÅK 60+.
2. Svenska mästerskap i lag arrangeras för damer resp. herrar årligen för
seniorer och juniorer.
3. Lägsta deltagarantal i en klass för att ett individuellt svenskt mästerskap ska
äga rum är sex. Lägsta deltagarantal för att ett svenskt mästerskap i lag ska
äga rum är tre lag från minst två olika föreningar.
4. Det lägsta antalet deltagare, individuellt eller i lag, vid distriktsmästerskap
är två.
5. Distriktsmästerskap kan vara öppna eller slutna. Distriktsmästare i varje
klass blir alltid den bäst placerade fäktaren som tillhör distriktet.

S.12.

Medaljer och hederspriser
1. Vid svenska mästerskap för seniorer och juniorer, individuellt och i lag,
utdelas RF:s mästerskapstecken i guld, silver och brons.
2. Vid övriga svenska mästerskap utdelas SvFF:s prisjetong i guld, silver och
brons.
3. Vid alla svenska mästerskap bestrider SvFF kostnaderna för
mästerskapstecken och prisjetonger.
4. Vid alla distriktsmästerskap för seniorer och juniorer, individuellt och i lag,
utdelas RF:s mästerskapstecken i guld, silver och brons.
5. Till övriga distriktsmästerskap och andra tävlingar i Sverige kan SvFF:s
prisjetonger beställas.

S.13.

Anmälningsavgifter vid svenska mästerskap
1. Följande maximala start-/anmälningsavgifter är tillåtna
• Individuell tävling senior och veteran
200 kronor
• Individuell tävling junior och yngre
150 kronor
• Lagtävling
500 kronor
2. Förening är ansvarig för sina anmälda fäktares avgifter.
3. Anmälningsavgift återbetalas ej.
4. Arrangörsklubb beslutar om efteranmälning ska tillåtas och om ev. extra
startavgift vid tillåten efteranmälan.
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Tekniska regler (T)
T.1.

Bestraffning svart kort
1. Domare som delar ut ett svart kort ska senast efter poulens eller
direktelimineringsmatchens slut överlämna följande skriftliga information
till överdomaren: Den bestraffades förnamn, efternamn och
klubbtillhörighet samt de väsentliga omständigheter som legat till grund för
bestraffningen.
2. På svenska tävlingar ansvarar överdomaren för att utdelade svarta kort och
omständigheterna kring utdelandet – inklusive ett yttrande från den domare
som utdelade det svarta kortet – meddelas SvFF:s disciplinnämnd inom två
dagar efter tävlingens avslutande (Jfr O.6.; FIE t.114 och t.120).
3. SvFF:s disciplinnämnd fattar därefter skyndsamt beslut om eventuella
ytterligare bestraffningar.
4. Om det svarta kortet utdelats under en turnering med flera tävlingar eller
klasser och fäktaren som erhållit svart kort är anmäld till en senare tävling
eller klass, ska överdomaren i samråd med övrig tävlingsledning pröva om
fäktaren, med hänsyn till regelbrottets art, ska stängas av eller tillåtas att
delta.

T.2.

Protest mot domarens beslut
Vid överklagande av domarens beslut enligt reglerna i FIE t.122 ska tävlingens
överdomare ha den beslutande funktion som beskrivs i FIE t.122.4 (jfr O.3.5.3).

T.3.

Bestraffning av annan än tävlande
Domare som bestraffar eller från tävlingsplatsen avvisar annan än tävlande
(publik, funktionär, tränare etc.) ska skyndsamt meddela förnamn, efternamn
och eventuell klubbtillhörighet på den bestraffade till tävlingsledning.
Överdomaren ansvarar för att denna information på lämpligt sätt sprids till
övriga domare i tävlingen.
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Regler för organisation (O)
Alla tävlingar i Sverige
Dessa regler gäller vid alla tävlingar som arrangeras av SvFF, SDF/OF eller
förening ansluten till SvFF. Tävlingsarrangör har ansvar gentemot SvFF,
vederbörande SDF/OF, deltagande föreningar samt enskilda fäktare för
tävlingens korrekta genomförande.
O.1.

Säkerhet
Arrangören ansvarar för säkerheten under tävlingen. I arrangörens ansvar ingår:
1. att säkerställa att fäktarnas personliga utrustning kontrolleras på ett
tillfredsställande sätt (jfr M.1)
2. att funktioner för sjukvårdsberedskap finns på plats i händelse av olycka eller
skada (jfr O.5).
3. att planering och installationer sker på ett sådant sätt att hänsyn tas till
riskerna för fysiska skador på deltagare, domare och funktionärer samt
publik.
4. att särskild omsorg läggs på att tillse att domarens/domarnas arbetsyta
mellan pisterna är tillräckligt stor för att minimera risken för skador.

O.2.

Inbjudan
Inbjudan ska sändas till SvFF via e-post senast sex veckor före tävlingen för
publicering på SvFF webbplats.
Inbjudan ska innehålla nödvändiga uppgifter om:
1.
Plats, dag och klockslag för tävlingen
2.
Vilka som får delta (eventuellt maximalt antal deltagare)
3.
Licenskrav
4.
Tävlingsform som planeras gälla
5.
Eventuella avvikelser från FIE:s tävlingsreglemente och SvFF:s TB.
6.
Anmälningsavgift och senaste datum för anmälan. Villkor för efteranmälan
om sådan tillåts.
7.
Hur anmälan och avanmälan ska gå till
8.
Vilket system för domarförsörjning som arrangören har valt att använda
(vid Svenska Mästerskap gäller dock O.4), vilken avgift man har valt att
sätta för utebliven pliktdomare, senaste datum för att anmäla domare samt
hur deltagande föreningar ska göra för att anmäla pliktdomare.
9.
Tidpunkt för domarmöte före tävlingsstart
10.
Tidpunkt för kontroll av vapen och materiel, om särskild sådan avses
genomföras
11.
Namn på kontaktperson samt kontaktuppgifter
Observera att avsteg från FIE:s tävlingsreglemente och SvFF:s TB, inklusive
pliktdomarreglerna, inte får göras när det gäller svenska mästerskap.

O.3.

Tävlingsledning
1 . Arrangören utser en tävlingsledning med erforderlig kompetens och tillräcklig
kapacitet. Tävlingsledningen har motsvarande uppgifter och kompetens som
”Directoire technique” enligt FIE-reglementet (FIE o.5, t.97, o.56-60).
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2.

Vid svenska mästerskap ska tävlingsledningen omfatta minst tre personer.
Svenska Fäktförbundet ska utse en representant i tävlingsledningen med
följande uppgifter:
1. Tjänstgöra som överdomare under tävlingarna.
2. Ansvar för att bestämmelserna i FIE:s tävlingsreglemente och SvFF:s TB
följs samt besluta i frågor som inte regleras av dessa.
3. Se till att tävlingarna arrangeras i överensstämmelse med SvFF:s
intentioner och instruktioner.
4. Efter tävlingen skriftligen rapportera händelser och iakttagelser av
intresse.

3.

Vid alla tävlingar ska det inom tävlingsledningen utses en överdomare med
särskilt ansvar för bedömningens kvalitet (jfr FIE o.62). Vid svenska
mästerskap utses överdomaren av SvFF. Överdomarens uppgifter är:
1. Stöd till tävlingsledningen i kontrollen att pliktdomarkravet uppfylls och i
rekryteringen av övriga domare inför tävlingen.
2. Ansvar för fördelningen av domare under tävlingen med stöd av de
bestämmelser som finns i reglementet.
3. Ensam avgöra domarfrågor och eventuella reglementsenliga protester
mot domares regeltolkning (jfr T.2. samt FIE t.122).
4. Senast sju dagar efter tävlingens avslutande sända in domarrapport till
SvFF:s domarkommission.
5. Inom två dagar rapportera utdelade svarta kort och upplysningar om
omständigheterna för dessa till SvFF:s disciplinnämnd.

4.
O.4.

Tävlingsledningens namn ska vara anslagna före start.

Domare
1. Det är tävlingsarrangören som ansvarar för att tillräckligt antal domare med
tillräcklig kvalitet finns tillgängliga på platsen. Om det behövs för att
säkerställa neutral bedömning med god nivå ska tävlingsarrangören
rekrytera domare utöver de närvarande pliktdomarna.
2. Tävlingsledningen ansvarar för att domarens namn sätts ut vid utskrift av
tävlingsprotokollen inför poule- eller direktelimineringsmatch.
3. Deltagande förening har skyldighet att hålla domare med minst
distriktsdomarkompetens vid individuella tävlingar enligt följande:
Anmälda starter
1-4
5-8
9-12
13-16
17 -20
21-24
25-

Domardagar
0
1
2
3
4
5
6

Med ”anmälda starter” menas totalt antal starter från en förening, oavsett
vapen och åldersklass under en tävlingshelg.
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4.

Deltagande förening har skyldighet att hålla domare med minst
distriktsdomarkompetens vid lagtävlingar enligt följande:
Anmälda lag
1-2
3-4
5-

Domardagar
1
2
3

Med anmälda lag menas totalt antal anmälda lag från en förening, oavsett
vapen och åldersklass under en tävlingshelg.
5.

Med domardag avses en domare som finns disponibel under en hel
tävlingsdag, från domarmötet innan tävlingen fram till tävlingarnas
avslutande för dagen. Pliktdomare ska fördelas i proportion till föreningens
deltagande vad avser vapen och antal över en tävlingshelg.
Exempel: Under en individuell tävling har en förening 5 starter i florett och
9 starter i värja på lördagen och 4 starter i florett och 2 starter i värja
under söndagen. Föreningen har därmed 20 starter under tävlingshelgen
och skyldighet att ställa upp med totalt 4 domardagar. Dessa ska fördelas
så att föreningen ställer upp med två domardagar i värja och en i florett
under lördagen och en domardag i florett under söndagen.
Avsteg från principen att leverans av pliktdomare ska ske proportionerligt
per vapen och dag kan godkännas av tävlingsarrangören om detta inte
försvårar tävlingens genomförande. Sådan förfrågan ska ställas av
deltagande förening i god tid före anmälningstidens utgång.

6.

Förenings pliktdomare ska anges med namn och domarkompetens i
anslutning till föreningens anmälan av deltagare. Anmälan om utebliven
pliktdomare ska göras senast sista anmälningsdag för att tävlingsarrangören
ska ha möjlighet att skaffa ersättare.
Maximal avgift per utebliven pliktdomare är 2000 kronor som ska betalas
före första tävlingsstart. Avgiften ska framgå av inbjudan.
Även om föreningen avanmäler fäktare kvarstår kravet på pliktdomare
beräknat på antalet anmälda fäktare vid anmälningstidens utgång.
Efteranmälda fäktare höjer kravet på pliktdomare.

7.

O.5.

Tävlingsarrangör ska i tävlingsinbjudan tydligt ange vilket system för
domarförsörjning som man har valt att använda. För svenska mästerskap
måste dock reglerna i O.4 tillämpas i sin helhet.

Sjukvårdsberedskap
Vid alla tävlingar ska:
1. Förbandslåda innehållande för förstahjälpen nödvändig
sjukvårdsmateriel finnas omedelbart tillgänglig
2. Telefon finnas omedelbart tillgänglig

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser
Gäller fr.o.m. 2014-07-01

11 (17)

3. En sjukvårdsansvarig ha utsetts.
4. Den sjukvårdsansvarige ha inhämtat kunskap om var närmaste
akutsjukhus är beläget, och närmaste färdväg dit.
5. Sjukvårdskunnig person (utbildad i första hjälpen, hjärt-/lungräddning
och idrottsskador) ständigt finnas på tävlingsplatsen. En särskild plats
för tävlingens sjukvårdsfunktion ska finnas, synlig för alla deltagare och
tydligt utmärkt.
O.6.

Resultatrapport, disciplinrapport, tävlingsrapport och domarrapport
1. Resultatrapportering ska ske omedelbart efter tävlingens avslutande enligt
anvisningar på SvFF:s hemsida.
2. Fullständig resultatrapportering (inledande ranking, pouler,
direkteliminering, fullständig slutlig resultatlista) görs enligt anvisningar på
SvFF:s hemsida.
3. Överdomare ska skyndsamt, senast inom två dagar, rapportera allvarliga
disciplinära förseelser och svarta kort till Svenska Fäktförbundets
Disciplinnämnd (jfr O.3.2.5).
4. Rapport av domaraktivitet ska göras av tävlingens överdomare senast sju
dagar efter tävlingens avslutande på Domarkommissionens webbplats.
Individuella svenska mästerskap för seniorer

O.7.

Ranking
Inledande ranking ska ske utifrån den aktuella ställningen i Svenska
Fäktförbundets uttagningssystem för EM och VM. Deltagare som inte finns med i
denna ranking, rankas efter den sista deltagaren med rankingpoäng i en grupp i
slumpmässig ordning.

O.8.

Tävlingsformel
Tävlingen ska genomföras enligt följande tävlingsformel:
1. Om individuella mästerskap och lagmästerskap i samma vapen avgörs under
en och samma helg ska den individuella tävlingen avgöras på lördagen och
lagtävlingen på söndagen.
2. Tävlingen ska genomföras på en dag enligt mixad formel med en
pouleomgång och därefter rak direktutslagning.
3. Pouleomgången genomförs med 6 eller 7 fäktare i varje poule där 20-30
procent av fäktarna elimineras. Om så krävs får pouleomgången genomföras
med 8 eller 9 fäktare. Färre än sex fäktare får dock inte förekomma.
Storpoule med samtliga fäktare är tillåten och ska användas upp till 11
deltagare.
4. Rankingen inför direkteliminering baseras på resultaten i poulerna.
5. Ingen match om tredje pris.
6. Vid storpoule ska 20-30 procent elimineras efter poulen och
direkteliminering därefter genomföras.
Svenska mästerskap i lag för 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.
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2.
3.

O.10.

Omranking ska göras om lag uppenbarligen förändrat sin styrka från
föregående år.
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.

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 sex
ska tävlingen avgöras genom att alla möter alla i en poule.
2. Första pouleomgången genomförs med 3 eller 4 lag i varje poule.
3. De 2 främsta lagen från varje poule går vidare till direkteliminering (i
undantagsfall kan 3 lag gå vidare från varje poule).
4. Vid all poulefäktning gäller att antalet segrar och därefter stötindex avgör
seger eller placering i poulen.
5. Rankingen inför direkteliminering baseras på placering i poulerna och
lagens grundranking. Pouleettorna rankas på den övre halvan efter
grundrankingen. Pouletvåorna rankas på den undre halvan efter
grundrankingen. (I de fall tre lag kvalificerats från varje poule skapas tre
rankinggrupper)
6. När en ranking etablerats efter pouleomgången ska parvis lottning till
platserna i tablån genomföras. Lottning sker mellan lag rankade 1 och 2 om
platserna 1 och 2 i tablån, lag rankade 3 och 4 om platserna 3 och 4 i tablån
osv. till alla platser är lottade.
7. Till lottningen ska alla lagkaptener kallas att närvara.
8. Det är viktigt att undvika att lag från samma poule möts igen i första
direkteliminering. Om lottdragningen 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.
9. 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.
10. Lag som drar sig ur match som gäller någon av placeringarna 1-4 förlorar sin
placering i tävlingen.
11. 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.
Individuella svenska mästerskap för juniorer

O.11.

Ranking
Inledande ranking ska ske utifrån den aktuella ställningen i Svenska
Fäktförbundets uttagningssystem för EM och VM. Deltagare som inte finns med i
denna ranking, rankas efter den sista deltagaren med rankingpoäng i en grupp i
slumpmässig ordning.
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O.12.

Tävlingsformel
Tävlingen ska genomföras enligt samma tävlingsformel som används för svenska
seniormästerskap (jfr O.8.).
Svenska mästerskap i lag för juniorer

O.13.

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 juniormästerskap och juniormästerskap i lag ordnas samma
helg ska initial ranking av deltagande lag baseras på resultaten av de
närmast föregående individuella svenska mästerskapen för juniorer 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.14.

Tävlingsformel
1. Om rankingen baserar sig på punkterna O.13.1 och O13.2 ska tävlingen
genomföras enligt samma tävlingsformel som svenska mästerskapen i lag för
seniorer (jfr O.10.).
2. Om rankingen baseras på punkten O.13.3 ska tävlingen genomföras med en
rak direkteliminering.
3. Om antalet lag är högst sex ska tävlingen avgöras genom att alla möter alla i
en poule.
4. Vid all poulefäktning gäller att antalet segrar och därefter stötindex avgör
seger eller placering i poulen.
5. 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.
Individuella svenska mästerskap för kadetter

O.15.

Ranking
Inledande ranking ska ske utifrån den aktuella ställningen i Svenska
Fäktförbundets uttagningssystem för EM och VM. Deltagare som inte finns med i
denna ranking, rankas efter den sista deltagaren med rankingpoäng i en grupp i
slumpmässig ordning.

O.16.

Tävlingsformel
1. Tävlingen ska genomföras enligt tävlingsformeln för svenska
seniormästerskap (jfr O.8.), alternativt enligt så kallad ”Nordisk formel”
eller ”Modifierad nordisk formel”.

O.17.

Nordisk formel
1. Nordisk formel är en mixad formel som ska genomföras under en dag med
två pouleomgångar och därefter rak direktutslagning.
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2.
3.
4.

O.18.

Första pouleomgången genomförs med 5-6 eller 6-7 fäktare i varje poule. I
första omgången ska ingen fäktare elimineras.
Ranking inför andra omgången görs efter match och stötindex.
Andra pouleomgången genomförs med 5-6 eller 6-7 fäktare i varje poule. 2030% av fäktarna elimineras baserat på match- och stötindex, beräknat på
basis av båda pouleomgångarna.

Modifierad nordisk formel
1. Modifierad nordisk formel är en mixad formel som ska genomföras under en
dag med en eller två pouleomgångar och därefter rak direktutslagning.
2. Första pouleomgången är inte obligatorisk. Den genomförs med 5-6 eller 6-7
fäktare i varje poule. I första omgången ska ingen fäktare elimineras.
3. Ranking inför andra omgången görs efter match och stötindex.
4. Andra pouleomgången genomförs med 6-7 fäktare i varje poule. 0-30% av
fäktarna elimineras baserat på match- och stötindex, beräknat på basis av
båda pouleomgångarna (om två pouleomgångar genomförts).
Individuella svenska mästerskap för äldre och yngre ungdom

O.19.

Ranking
Inledande ranking av deltagarna ska ske utifrån gällande poänglista i Masters.
Deltagare som inte finns med i denna ranking, rankas efter den sista deltagaren
med rankingpoäng i en grupp i slumpmässig ordning.

O.20.

Tävlingsformel
Tävlingen ska genomföras enligt tävlingsformeln för svenska seniormästerskap
(jfr O.8.), alternativt enligt så kallad ”Nordisk formel” (jfr O.17.) eller enligt
”Modifierad nordisk formel” (jfr O.18.).
Individuella svenska mästerskap för veteraner, alla åldersklasser

O.21.

Ranking
Initial ranking av deltagarna ska ske efter aktuell svenskt veteranranking.
Deltagare som inte finns med på denna ranking rankas efter den sista deltagaren
med rankingpoäng i en grupp i slumpmässig ordning.

O.22.

Tävlingsformel
1. Tävlingen ska genomföras enligt tävlingsformeln för svenska
seniormästerskap (jfr O.8.), alternativt enligt så kallad ”Nordisk formel” (jfr
O.17.) eller enligt ”Modifierad nordisk formel” (jfr O.18.).
2. Direktelimineringsmatcherna ska genomföras i matcher till 10 stötar.
Matchtiden i dessa matcher ska vara två perioder om tre minuter med en
minuts paus emellan. För sabel ska pausen påbörjas när någon av fäktarna
uppnått fem stötar.
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Regler för materiel (M)
M.1.

Tillämpning
1. Dessa regler gäller alla tävlingar som arrangeras i Sverige av SvFF, SDF/OF
eller förening ansluten till SvFF om inte andra bestämmelser är bindande
(Nordiska, FIE mm) samt bör tillämpas vid träning.
2. Utrustningsbestämmelserna gäller den klass man deltar i.

M.2.

Fäktares personliga utrustning
1. FIE-reglementets bestämmelser om fäktares personliga utrustning tillämpas
med de undantag och speciella bestämmelser som specificeras här nedan.
2. All utrustning ska vara i gott skick och utan skador. Fäktdräkt ska vara ren.
3. Med fäktdräkt avses fäktväst, underväst och fäktbyxor i enlighet med FIEreglementets bestämmelser (jfr FIE m.25.).

M.3.

Utrustningsbestämmelser
Nedanstående utrustningsbestämmelser gäller, oberoende av fäktarens ålder, vid
start i respektive klass.
1. Senior-, veteran-, junior- och kadettklass
Fäktdräkt
Fäktväst 800 N FIE-märkt , fäktbyxor 800 N FIE-märkta och
underväst 800 N FIE-märkt.
Mask
1600N. FIE-märkt.
2. Äldre Ungdomsklass
Fäktdräkt
Väst vilken inte behöver vara FIE-märkt med underväst 800N
FIE-märkt . Alternativt 800 N FIE-märkt fäktväst tillsammans
med underväst vilken inte behöver vara FIE-märkt. Fäktbyxor som
inte behöver vara FIE-märkta.
Mask
1600N. FIE-märkt.
3. Yngre Ungdomsklass
Fäktdräkt
Väst, vilken inte behöver vara FIE-märkt, tillsammans med
underväst 800N FIE-märkt. Alternativt 800N FIE-märkt fäktväst
tillsammans med underväst, vilken inte behöver vara FIE-märkt.
Fäktbyxor som inte behöver vara FIE-märkta. Bröstskydd för
kvinnor är inte obligatoriskt.
Mask
Behöver inte vara FIE-märkt
Klinga
Klinglängd = max 2.
4. Miniorklass
Fäktdräkt
Behöver inte vara FIE-märkt. Bröstskydd för kvinnor är inte
obligatoriskt.
Mask
Behöver inte vara FIE-märkt
Klinga
Klinglängd = 0.
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M.4.

Träffyta vid florettfäktning
Vid florettfäktning godkänns även masker som i efterhand har kompletterats
med ledande material så att bestämmelserna i FIE:s materielreglemente m.27.2
är uppfyllda.

M.5.

Undantag vad gäller krav på FIE-godkända klingor
På svenska tävlingar, inklusive mästerskap, gäller tills vidare inte krav på FIEgodkända klingor

M.6.

Undantag vad gäller krav på 800N handske i sabel
På svenska tävlingar, inklusive mästerskap, gäller tills vidare inte krav på 800N
handske i sabel.

M.7.

Bröstskydd
Bröstskydd rekommenderas för alla damer och är obligatoriskt från Äldre
Ungdom

M.8.

Transparent mask
Transparent mask är inte tillåten på svenska tävlingar.
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Regler för reklam (P)
P.1.

Otillåten reklam
SvFF tillåter ingen reklam som har uppenbara kopplingar till följande branscher:
• Tobak
• Alkohol och droger
• Pornografi
Vid tveksamma fall avgör SvFF:s styrelse om reklamen ska tillåtas eller inte.
Internationella tävlingar
Dessa regler (P.2 och P.3) gäller när fäktaren representerar SvFF vid
internationella tävlingar där FIE:s regler om reklam ska tillämpas.

P.2 .

Fäktdräkt och mask
Totalt finns möjlighet till fyra reklamytor om vardera högst 125 cm2, två på den
obeväpnade armen och två på det bakre benet (sabel alla fyra på benet) (Jfr FIE
”Code de la publicité” p12.2). Av dessa förbehåller SvFF sig rätten till en yta på
armen och en yta på benet och erbjuder den individuella fäktaren att själv sluta
avtal om de två återstående. Detta måste ske i samarbete med och slutligen
godkännas av SvFF.

P.3.

Landslagsoverall, väskor och annan kringutrustning
SvFF förbehåller sig rätten till samtliga tillåtna reklamytor på denna utrustning.
(Jfr FIE ”Code de la publicité” p12.3/4)
Nationella tävlingar
Dessa regler gäller vid alla tävlingar som arrangeras i Sverige av SvFF, SDF/OF
eller förening ansluten till SvFF utom de där P.2. och P.3. är tillämpliga.

P.4 .

Fäktdräkt och mask
Reklam utan storleksbegränsningar är tillåten på följande ytor:
• Västens rygg
• Västens krage
• Den obeväpnade armens ärm
• Byxorna
• Maskens sidor

P.5.

Övrig utrustning
På övrig utrustning (klubboverall, väskor och annan kringutrustning) finns inga
begränsningar .
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