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Tävlingsbestämmelser för
S:t Erikscupen gällande från
säsongen 2015-2016
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1. S:t Erikscupens syfte
S:t Erikscupen är en årlig serie regionala ungdomstävlingar i florett och värja som genomförs
i syfte att bereda fäktungdomar möjlighet att tävla och att förbereda sig för större, nationella
och internationella tävlingar.
2. Beslutande organ
S:t Erikscupen arrangeras av en tävlingskommitté som utses av Stockholms Fäktförbunds
styrelse. Högsta beslutande organ i frågor som rör S:t Erikscupen är Stockholms
Fäktförbunds styrelse, undantaget frågor där SvFF:s bestämmelser stadgar annorlunda
(exempelvis disciplinfrågor).
Tävlingsledningen har mandat att fatta beslut i alla frågor som rör den enskilda tävlingen,
vilka inte är reglerade i FIE:s tävlingsreglemente, i SvFF:s Tävlingsbestämmelser, i dessa
Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen, genom beslut i Stockholms Fäktförbunds styrelse
eller faller under överdomarens ansvar.
3. Gällande regelverk och licenskrav
Förutom där undantag anges i dessa tävlingsbestämmelser, gäller det internationella
fäktreglementet samt SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB).
För deltagande i S:t Erikscupen gäller krav på giltig svensk tävlingslicens. Denna måste vara
löst före det att anmälan kan ske.
4. Utrustningsbestämmelser
Vid S:t Erikscupen gäller vid varje tävlingstillfälle de krav på utrustning som anges i SvFF:s
tävlingsbestämmelser och det internationella fäktreglementet. Se mer på www.fencing.se
5. Vapen och åldersklasser
S:t Erikscupen arrangeras för fäktare inom florett samt värja. Tävlingen genomförs enligt de
åldersklasser (förutom klasserna kadett samt junior som är sammanslagna 2015-2016) och
med de maximala klinglängder per åldersklass som anges i SvFF:s TB.
Tävlingskommittén för S:t Erikscupen beslutar i samråd med föreningarna inför varje säsong
inom vilka åldersklasser tävlingar bör genomföras för de olika vapnen.
S:t Erikscupen syftar primärt till att erbjuda tävlingar för klasserna yngre och äldre ungdom
och därutöver efter föreningarnas behov/intresse. Säsongen 2015-2016 erbjuds möjlighet att
tävla från klassen minior upp till klassen junior i vapenslagen florett samt värja.
6. Rätt att delta
Inbjudan till S:t Erikscupen riktar sig i första hand till föreningar inom Stockholms
Fäktförbund. Övriga svenska föreningar har rätt att sända deltagare i mån av plats.
Internationella gäster kan välkomnas i mån av plats. Skulle tävlingskommittén bedöma att
antalet starter måste begränsas, ska detta meddelas berörda föreningar senast en vecka före
tävlingen.
Fäktare har rätt att delta i sin åldersklass eller om man så föredrar i en äldre åldersklass.
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Fäktare kan enbart delta i en klass på ett vapen per tävlingsdag. Tillåtelse att göra undantag
från detta kan ges av tävlingsledningen om tidsplaneringen medger det och ska i så fall
inhämtas före anmälningstidens utgång.
7. Anmälan
Anmälningar ska om inte annat meddelas enbart ske via föreningarnas anmälningsansvariga
som anmäler genom Ophardt-systemet. Sista anmälningsdag anges i inbjudan och
efteranmälningar medges inte utan ett beslut av tävlingskommittén, efter ansökan om detta
från aktuell förening samt i denna förening utsedd anmälningsansvarig.
Startavgift för S:t Erikscupen fastställs av tävlingskommittén och anges i inbjudan. Säsongen
2015-2016 är denna startavgift bestämd till 200 kr/start.
8. Upprop och strykningar
Sista tid för upprop (dvs. avprickning och betalning) anges i inbjudan. Fäktare som inte
prickat av sig och betalat startavgift senast på utsatt tid, stryks ur tävlingen.
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.
9. Domarfrågor
Tävlingsansvarig utser överdomare för varje tävlingstillfälle. Överdomaren leder och fördelar
domarnas arbete. S:t Erikscupen tillämpar normalt inte det pliktdomarsystem som stadgas i
SvFF:s TB. Tävlingskommittén kan om så är nödvändigt besluta om att implementera det
pliktdomarsystem som stadgas i SvFF:s TB.
10. Funktionärer
S:t Erikscupen bygger på att deltagande föreningar bidrar med funktionärer (domare,
kanslister, pistbyggare, m.m.). Om nödvändigt kan tävlingskommittén besluta om
funktionärsplikt för deltagande föreningar. Föreningar som inte bidrar till tävlingens
funktionärskår kan nekas deltagande i S:t Erikscupen efter beslut i Stockholms Fäktförbunds
styrelse.
11. 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. De tävlingsformer som prioriteras är så kallad storpoule (alla möter alla) med
alla deltagare till DE, eller två pouleomgångar (6-8 fäktare) med samtliga kvalificerade till
DE. I vissa klasser kan tävlingen komma att avgöras enbart genom storpoule, eller storpoule
med de fyra bäst placerade till semifinal.
12. Gemensam fäktning för mer än en tävlingsklass
För klasser med få deltagare kan tävlingsledningen besluta om gemensam pouleomgång
herrar/damer eller om lämpligt gemensam pouleomgång för mer än en åldersklass.
Gemensam fäktning för klasser med olika krav på klinglängd är inte tillåtet.
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Vid direkteliminering ska varje klass fäkta separat direkteliminering, damer för sig och
herrar för sig. Vid enbart en deltagare förklaras den fäktaren som segrare i sin klass efter
poulefäktningen.
I klasser med mycket få fäktare kan tävlingsledningen om så är lämpligt tillfråga dessa om de
istället önskar starta i en äldre klass. Poäng utdelas då enbart i den äldre klassen.
13. Poängberäkning för sammanlagd vinnare av S:t Erikscupen
Den fäktare som under säsongen erhållit flest poäng i sin klass koras till totalsegrare för S:t
Erikscupen.
Poäng per deltävling beräknas enligt följande:
1:a – 24p
2:a – 20p
3:a – 18p
4:a – 16p
5-8:a – 13p
9-12:a – 10p

Vid delad 3:e plats
erhålls 17 poäng vardera

13-16 – 8p
17-24 – 6p
25-32 – 5p
33-48 – 3p
49-64 – 2p
65- 1p

Har en klass genomförts vid fyra eller fler tillfällen ska ett resultat (fäktarens sämsta) räknas
bort från sammandraget om fäktaren deltagit i samtliga deltävlingar. I klassen Minior sker
ingen sammanräkning av poängsumman. Varje S:t Erikscups tävling anses i denna klass var
enskild.
Fäktare kan enbart erhålla poäng i en klass per start (även om olika åldersklasser genomför
en gemensam tävling). Poäng utdelas i den klass som fäktaren anmälts till, med undantag för
om fäktaren före start väljer att flytta upp till en äldre klass.
Vid lika poäng i slutsammandraget delas placeringen för alla utom de tre första platserna, där
bästa enskilda tävlingsplaceringar avgör. Om så behövs räknas då även ett resultat som
tidigare har räknats bort från sammandraget, förutsatt att de inblandade fäktarna deltagit i
samtliga tävlingar. Om även detta resultat är lika beslutar tävlingsledningen om fäktarna ska
skiljas åt eller dela placeringen.
14. Avsteg från dessa Tävlingsbestämmelser
I extraordinära fall, då tillämpningen av dessa Tävlingsbestämmelser leder till uppenbart
orimligt eller orättvist utfall, kan den av StFF:s styrelse utsedda tävlingskommittén besluta
om att göra avsteg.

