Ordningsregler och Uppförandekod
S:t Erikscuppen 2018/19
Stockholms Fäktförbund vill påminna om att alla barn och
ungdomars idrottande skall vara en positiv upplevelse.
Inom fäktningen kan tävlingsmomentet vara oerhört pressande,
våra barn och unga ställs de fakto ensamma mitt emot en
motståndare som med vapen i hand gör allt för att träffa med
sagda vapen. På pisten är man utelämnad som person och oerhört
sårbar.
Förbundet vill att S:t Erikscupen skall vara en fostrande tävling som våra unga skall se fram emot med
en positiv känsla.
Våra barn fäktas för att det är kul och för att de vill, vi alla måste därför sätta barnens och
ungdomarnas glädje till fäktningen först.
Vi har inte skapat eller driver S:t Erikscupen för föräldrar eller tränares förväntningar på prestation
utan för ett sätt att barn och ungdomar skall uppleva glädje och kamratskap i sporten.
Därför har vi ett antal enkla ordningsregler för alla som vistas på S:t Erikscupen.

Gemensamt
Samtliga som besöker tävlingen skall hjälpa varandra. Alla ska hålla ordning och reda runt omkring sig
vilket också innebär att städa upp efter sig när man lämnar arenan.

Tävlande
En deltagare skall alltid:
-

Följa domarens instruktioner
Omedelbart gå till uppropad plats
Hälsa på motståndare och domare innan match
Tacka motståndare efter match
Ha fullgod utrustning
Vara en god vinnare och förlorare
Uppträda hövligt

Tränare & Ledare
Flertalet klubbar skickar med tränare och ledare, för dessa gäller att:
-

behandla domare och motståndare med respekt och hövlighet
acceptera domslut
inte störa pågående matcher
inte coacha under pågående match
inte göra tecken till fäktare under match
uppmuntra och stötta fäktarna
uppmuntra och stötta även fäktare från andra klubbar

Föräldrar
”Jag som förälder ska göra mitt yttersta för att stötta mitt barn, andras barn, ledare, domare,
funktionärer och föräldrar i samband med, inför och efter S:t Erikscupen – genom ett positivt
engagemang.”
Endast tränare och ledare rör sig runt pisterna, föräldrar håller sig på plats avsedd för åskådare.

Åskådare
Att vara stöttande åskådare vid barn och ungdomsidrott är enkelt. Man hejar och stöttar alla som
deltar. En fäkttävling kan te sig smått kaotisk under pouleomgångar för att utkristalliseras när
direktelimineringen (DE) startar. Vid DE så bör båda sidor ha stöttande publik, en god åskådare väljer
att aktivt stötta deltagarna så att så sker.
Endast tränare och ledare rör sig runt pisterna, åskådare lämnar utrymme genom att hålla sig till plats
avsedd för åskådare.
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