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Til:
Bestyrelsen, DFF.
Fægteklubberne
Forberedelsesprojektleder
Sekretariatet, DFF.

B&U-udvalget har vedtaget følgende bestemmelser gældende for alle stævner
under DFF’s rangliste for B&U – kaldet Danmarksranglisten for B&U –
herunder B&U-DM.
Retningslinjerne er bindende for de omtalte stævner, som DFF afholder eller lader
afholde, medmindre andet er anført.
Stævneafholdende klubber under DFF skal iagttage bestemmelserne og håndhæve bestemmelserne
overfor udøverne ved stævneafvikling.
Retningslinjerne supplerer og / eller modificerer FIE’s stævnereglement, som er gældende regelsæt
for DFF’s stævner, såfremt nærværende retningslinjer ikke afviger her fra. Det bemærkes, at FIE’s
regler er udviklet m.h.p. regulering for kadetfægtere og ældre.
Med mindre andet er angivet træder reglerne i kraft ved sæsonstart 2010-2011.
Materiel og udstyrskrav:
Reglerne gælder uanset fægterens alder ved start i anførte kategorier.
Miniorer og puslinge:
Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel).
Klingestørrelse 0 for miniorer og 0-2 for puslinge. Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger.
Dreng/Pige og Kadet:
Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-mærkede (d.v.s. 800-1600 N)
Piger skal anvende brystbeskyttelse.
Klingestørrelse 0-5. Der er ikke krav om FIE-mærkede klinger.
Udstyret kontrolleres af dommere på pisten eller forudgående materielkontrol ved stævnestart.
Maske fleuret:
På fleuret skal masken i alle kategorier være udstyret med el-skæg (conductive bip).
FIE artikel m. 27.2: Den del af maskeskægget som er under en horisontal linie på 1,5-2 cm under
hagen skal dækkes helt af et materiale, som har samme ledende egenskaber som elvesten. Frem til
d. 30.06. 2012 godkendes masker, som efterfølgende er komplementeret med ledende materiale i
overensstemmelse med forskrifterne i FIE m. 27.2.
Maske med el-skæg må gerne anvendes i kårdekategorien.
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Skålstørrelser:
DFF’s Bestyrelse har i sommeren 2009 vedtaget følgende bestemmelse vedrørende størrelsen af
våbnets skål i forbindelse med brug af klingestørrelse 0-5:
Klinge 0: Lille skål
Klinge 1-2: Valgfri skålstørrelse
Klinge 5: Almindelig skål.

Kategorier og alderskrav:
Navn:

Aldersgrænser:

Fødselsår sæson 1.7.2013-30.06.2014:

Miniorer / U10:
Puslinge / U12
Dreng – pige / U14
Kadet / U 16
Juniorer / U 20
Seniorer (SEN)

-10
10 – 12
12 – 14
14 – 16
16 – 19
20 -

20042002-2003
2000-2001
1997-1999
1994-1996
1993

Skift af aldersklasse og sæson:
Skift af aldersklasse sker 1. juli i det kalenderår man falder for ovenstående aldersgrænse.
Sæsonen er 1. juli – 30. juni for minorer, puslinge, dreng-pige og kadet.
Fægtere må altid deltage i deres egen alderskategori og 1 alderskategori over deres egen.
Dispensation:
Såfremt en fægter ønsker at deltage i en konkurrence 2 alderskategorier over fægterens egen,
kræves dispensation. Denne dispensation gives af stævneafholder senest på konkurrencedagen ud
fra en samlet, konkret vurdering, hvori følgende kriterier skal indgå: Fægterens alder, fysisk og
psykisk modenhed, deltagerantal og øvrig alderssammensætning ved den aktuelle konkurrence.

Nationalitet:
Alle nationaliteter kan deltage ved ranglistestævner for B&U.
Dog gælder følgende krav for vindere af Danmarksmesterskaber for B&U og vindere af
Danmarksrangslisten (miniorer – dreng/pige):
Alle nationaliteter kan deltage og vinde dansk mesterskabs/ranglistetitel i kategorierne miniorer til
og med dreng /pige, idet B&U-udvalget fortolker DFF’s Vedtægter § 6’s krav om statsborgerskab
som alene gældende for danske mesterskaber for kadet, juniorer og seniorer.
Dog skal titelvindere (DM og rangliste) være aktive medlemmer af en dansk klub, have dansk
folkeregisteradresse og personnummer senest 3 mdr. inden DM/inden sæsonens sidste stævne.
Dokumentation herfor skal på opfordring kunne tilvejebringes.
Medlemmer af udenlandske klubber placeres ikke på Danmarksranglisten – jf. ndf. ”Point på
ranglisten”.
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Formula – stævneafviklingsform:
A. Der skal ved alle stævner lægges et program fra stævneholders side, der muliggør
dobbeltdeltagelse:
- På 2 våben for samme alderklasse (og/eller)
- På samme våben i 2 aldersklasser
I indledende runder fægtes til:
- Miniorer: 4 touches / 2 min.
- Andre kategorier: 5 touches / 3 min.
I udslagningskampe fægtes til:
- Miniorer: 10 touches / 2x3 min.
- Andre kategorier: 15 touches / 3x3 min.
Kønsfordeling i indledende runde(r) og udslagning:
Puljerunder kan fægtes samlet for drenge og piger i alle kategorier (mix), dog skal den direkte
udslagning altid foregå separat for drenge og piger i alle aldersklasser over miniorer.
I minorerklassen skal udslagning foregå som mix til alle stævner med undtagelse af DM – der må
således ikke foretages kønsopdeling til andre stævner end DM Miniorer.
Pr. sæson 2013-2014 gælder følgende (ikrafttræden 01.07.13):
Nærmere om stævneafviklingsform:
B. For stævner med samlet over 100 starter over en stævneweekend i alle kategorier (inkl.
f.eks. junior, senior, veteran) i forudgående sæson gælder endvidere følgende:
Det er op til stævneholder at træffe nærmere bestemmelse om afviklingsform for de enkelte
kategorier, f.eks. om antallet af indledende runder og placeringskampe efter udslagning m.m.
Dog skal følgende respekteres:
-

Reglerne i afsnit A (ovf.)
Der skal altid være mindst 1 indledende runde før udslagningsrunde.
Til DM fægtes kun 1 indledende runde. Alle fægtere ved DM skal gå videre til
udslagningen.
Såfremt kategoriens samlede deltagerantal gør det muligt, er mindste tilladte puljestørrelse i
indledende runde(r) 6-mandspuljer.
Det er altid ranglisten, der seeder til første runde.
Ved to indledende runder seeder første runde til anden, og begge runder seeder samlet til
udslagning.
Stævneafviklingsformen skal fremgå tydeligt af stævneinvitationen.
Den i stævneinvitationen meddelte afviklingsform må ikke fraviges under stævnet med
mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende og et samtykke er indhentet fra DFF.
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C. For stævner med samlet under 100 starter over en stævneweekend i alle kategorier (inkl.
f.eks. junior, senior, veteran) i forudgående sæson gælder endvidere følgende:
Stævneholder skal i samtlige B&U-kategorier afvikle konkurrencerne med 2 indledende runder og
efterfølgende udslagning. Alle fægtere skal gå videre til udslagningsrunden.
Endvidere skal følgende respekteres:
-

-

Reglerne i afsnit A (ovf.)
Såfremt kategoriens samlede deltagerantal gør det muligt, er mindste tilladte puljestørrelse i
indledende runder 6-mandspuljer.
Det er altid ranglisten, der seeder til første runde.
Den første indledende runde seeder til anden runde til anden, og begge runder seeder samlet
til udslagning.
Det er ud fra ovenstående op til stævneholder at træffe nærmere bestemmelse om
afviklingsform for udslagning. F.eks. kan der afvikles med placeringskampe, B-finaler,
repechage.
Stævneafviklingsformen skal fremgå tydeligt af stævneinvitationen.
Den i stævneinvitationen meddelte afviklingsform må ikke fraviges under stævnet med
mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende og et samtykke er indhentet fra DFF.

Stævneledelse:
Nærmere bestemmelse om stævneledelse med opgaver og kompetencer som ”Directoire technique” jf. FIE Reglementet
(FIE o.5, t. 97, o 56-60) tilgår. Samme gælder for Overdommer med særskilt ansvar jf. FIE o.62.

Dommere:
Stævneafholder / stævneledelsen skal tilse, at er passende antal dommere er tilgængelige under
afviklingen af konkurrencerne.
Såfremt det er nødvendigt for at sikre en neutral bedømmelse med godt niveau skal stævneafholder
/ stævneledelsen rekruttere dommere udover de af klubberne stillede pligtdommere.
Deltagende klubber har pligt til at stille med pligtdommere i det omfang, der er anført nedenfor.
Ved ranglistestævner bør dommerne være minimum 14 år og have national dommereksamen.
Ved B&U DM skal dommerne være minimum 14 år og have minimum national dommereksamen –
dog kan kursister, der aflægger DFF National dommerprøve, også fungere som dommere ved B&U
DM.
Pligtdommere
Pligtdommere beregnes som ”dommerdage” ud fra ”tilmeldte starter”:
1-4
5-8
9-12
13-16
17 -20

0 dommerdage
1 dommerdag
2 dommerdage
3
4
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7

Med ”tilmeldte starter” menes det totale antal startende fægtere fra en forening, uanset våben og
aldersklasse under en stævneweekend.
Eksempel: Til en konkurrence har en forening 5 starter på fleuret og 9 starter på kårde om lørdagen
og 4 starter på fleuret og 2 starter på kårde om søndagen. Foreningen har dermed 20 starter til
stævneweekenden og har pligt til at stille med pligtdommere for 4 dommerdage. Dommerdagene
bør normalt fordeles, så foreningen stiller op med 2 dommerdage på kårde og 1 dommerdag på
fleuret om lørdagen og 1 dommerdag på fleuret om søndagen (jf. ovenstående skema).
Det forventes, at de af klubberne udpegede pligtdommere er til stede hele den pågældende
dommerdag.
Ved tvivl om, hvordan dommerpligten skal fordeles på dommerdagene, bør der tages kontakt til
stævneafvilker / stævneleder / overdommer.
Foreningens pligtdommere bør opgives med navn og dommerkompetencer i tilslutning til
foreningens tilmelding af deltagere. Besked om manglende pligtdommere skal afgives senest ved
tilmeldingsfristens udløb for at stævneafholder har mulighed for at skaffe andre dommere.
Stævneafholder kan fastsætte en afgift for foreningerne for udeblevne pligtdommere. Maksimal
afgift for udeblevne pligtdommere er kr. 1000, som skal betales før første konkurrencestart. En
sådan afgift skal frem af stævneinvitationen.
Selv om en forening afmelder fægtere på stævnedagen består kravet om pligtdommere beregnet ud
fra antallet af tilmeldte starter ved tilmeldingsfristens udløb. Eftertilmeldte fægtere højner kravet
om pligtdommere.
Pligtdommere har ikke krav på godtgørelse fra stævneafholder – medmindre andet er aftalt/tilbudt.
Det samme gælder for fægtere, som dømmer selv.
Stævneafholder skal i stævneinvitationen tydeligt opgive eventuelle afvigelser fra
pligtdommerreglerne.

Invitation:
Invitation skal sendes til DFF via email senest 30 dage før konkurrencens afholdelse. DFF påtager
sig umiddelbart herefter publicering på DFF’s hjemmeside, Ophardt Online System og udsendelse
til klubberne.
Det skal fremgå af invitationen, at tilmeldingsmåden er via Ophardt Online System og gennem
følgende link: http://online.ophardt-team.org/reg?nation=DEN. Såfremt invitationen også retter sig
til udenlandske klubber, som ikke bruger Ophardt Online System, bør også alternative
tilmeldingsmåder fremgå.
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Invitationen skal indeholde information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sted, dato og klokkeslæt for konkurrence(rne)
Hvem kan deltage? Kategorier, aldersklasser, alderskrav.
Stævneafviklingsform
Udstyrskrav
Stævnegebyr
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsmåde og form. Herunder skal linket http://online.ophardt-team.org/reg?nation=DEN
fremgå. Herunder også vilkår for eftertilmeldinger og afmeldinger.
8. Pligtdommere (herunder eventuelle fravigelser fra DFF’s krav, evt. afgift for udeblevne
pligtdommere).
9. Tidspunkt for evt. dommermøde før konkurrencestart.
10. Tidspunkt og måde for kontrol af udstyr.
11. Navn på kontaktperson samt kontaktoplysninger.
12. Klubbens medlemskab af DFF (eller forbundets logo), jf. DFF Vedtægter § 4 stk. 1, nr. 4.
I tilfælde af manglende rettidig information kan DFF tilbageholde eventuelle tilskud i forbindelse
med stævneafviklingen.

Licens:
Ifølge DFF’s Vedtægter stilles der ikke krav om licens til børne – og ungdomsfægtere yngre end
kadet.

Indberetning af resultater o.a. til DFF:
Stævneafholdende klubber skal senest inden 7 dage efter stævnets afholdelse, så Sekretariatet kan
opdatere og offentliggøre ranglisteresultaterne i god tid, indsende som minimum slutresultaterne for
alle under stævnet afviklede konkurrencer i form af:
a) Fuldstændige slutresultatlister for alle våben og kategorier i læsbar form til DFF’s
Sekretariat.
b) Fægternes fornavn, efternavn, samt medlemsklub (jf. nedenstående forkortelsesliste) skal
fremgå af slutresultatlister.
c) Materialet fremsendes til DFF’s Sekretariat eller lægges på en hjemmeside - i så tilfælde
skal det meddeles DFF, hvor og hvornår oplysningerne er tilgængelige på nettet.
d) Eneste korrekte indsendelsesform / meddelelsesform er via Sekretariatets elektroniske
postadresseadresse: dff@faegtning.dk.
I tilfælde af manglende rettidig information kan DFF tilbageholde eventuelle tilskud i forbindelse
med stævneafviklingen.
Stævneafholdende klub / stævneleder / overdommeren skal senest inden 2 dage rapportere alvorlige
disciplinære forseelser til DFF’s Amatør og Ordensudvalg
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Point på ranglisten:
Pointtildeling:
Pointtildeling fremgår af den årligt udsendte plan for sæsonen, hvor i et skema oplyser, hvilken
pointsum en placering giver.
B&U-udvalget træffer afgørelse om eventuelle ændringer i pointtildeling i samråd med
projektlederen i Forberedelsesprojekt forinden en ny sæson påbegyndes. Af sæsonplanen fremgår
også, hvilke stævner, der er sæsonens ranglistestævner (se ndf.).
Ved miniorer DM tildeles point efter placering i den kønsopdelte konkurrence, således at bedste
pige og bedste dreng begge får maximum point og så fremdeles.
I tilfælde af pointlighed deles placeringen. Dog gælder ved præmiering/kåring af slutplacering på
førstepladsen, bliver bedste enkeltplaceringer afgørende ved pointlighed (vinder er samlede laveste
placeringssum).
Medlemmer af udenlandske klubber tildeles ikke points og placeres ikke på Danmarksranglisten.
Medlemmer af danske klubber rykker ikke op ved udenlandsk deltagelse. M.a.o. ”spiser” det
udenlandske klubmedlem ranglistens points ud fra sin placering ved konkurrencen.
Running ranking:
For alle aldersklasser er points ”rullende” over sæsonerne, hvorved points fra en konkurrence udgår,
når den tilsvarende konkurrence i næste sæson afholdes. Alternativt efter 1 år, såfremt tilsvarende
konkurrence ikke afholdes i næstfølgende sæson.
Klubtilhørsforhold:
Fægterne angives på ranglisten med fornavn, efternavn og medlemsklub. Medlemsklubben angives
med en forkortelse, som er fastfast nedenfor under ”Klubforkortelsesliste”.
I tilfælde af klubskifte bedes fægteren eller den ny klub anmode om ændring af oplysningerne på
ranglisten, såfremt man ønsker en ændring af status, ellers forbliver status uændret - og vil først
blive ændret ved anmodning om licens. DFF’s licensregler (som indeholder en bestemmelse om
klubskifte i forbindelse med DM) gælder alene for kadetter og ældre fægtere.
Administration:
Det daglige arbejde med opdatering af ranglisterne forestås af DFF’s Sekretariat.
Henvendelser vedr. en fægters placering på ranglisten bedes rettet til Sekretariatet.

Præmieringstidspunkt:
Præmiering / fejring af ranglistevindere sker ved førstkommende stævne efter sæsonens sidste
ranglistestævne. Der er således et spillerum til at sikre sig, at det er de rigtige fægtere, der kåres og
præmieres. Der kan også være noget deltagerøkonomi i at vente til næste stævne - så kommer der
sandsynligvis i en række tilfælde både flere til det sidste og det første stævne i stævnerækken nemlig dem, som kæmper om de sidste points ved sidste stævne, og ved det første stævne, dem som
skal have en præmie.
Hvad er præmierne?
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B&U-udvalget træffer afgørelse om præmiernes form og foranstalter anskaffelse.
For sæsonen 2010-2011 bliver der tale om en graveret medalje til ranglistevindere med angivelse af:
Våben, alderskategori, Danmarksranglisten 2010-2011.
Sæsonplan og tildeling af ranglistestævner:
Danmarksranglistens stævner er en række stævner, som DFF efter en på forhånd fastlagt sæsonplan
afholder eller lader afholde.
Sæsonplan:
Senest i forbindelse med afslutningen af stævnesæsonen påbegynder Projektlederen i
Forberedelsesprojektet i samråd med B&U-udvalget planlægningen af den kommende
stævnesæson. I den forbindelse tages stilling, hvilke danske stævner, der skal indgå i
Danmarksranglisten for B&U, og i samarbejde med hvilke klubber, DFF skal lade stævnerne
afholde.
Senest 30 dage inden sæsonens første stævne udsendes en sæsonplan med et overblik over, hvilke
stævner, der er sæsonens ranglistestævner.
Tildeling:
Projektlederen i Forberedelsesprojektet og B&U-udvalget kan efter nærmere aftale med DFF’s
klubber tildele et stævne status af ranglistestævne. Tildeling af B&U DM afgøres dog af DFF’s
Bestyrelse jf. brev af 28.06. 2010.
Såfremt en klub ønsker en sådan status for sit stævne rettes henvendelse til ovenstående.
Ved tildeling af ranglistestatus for et stævne foretages en samlet vurdering, hvor i følgende hensyn
skal indgå:
-

Kontinuitet. Stævner, der allerede er på den nuværende rangliste, bør opretholdes,
medmindre andre hensyn taler i mod.
En forventet deltagelse på minimum 50 ”startende” fægtere. Evt. inddrages forudgående års
deltagerantal.
Stævner, hvor der gennemføres konkurrencer på begge våben for alle aldersklasser på
ranglisten, har forrang.
En rimelig geografisk fordeling mellem Øst – og Vestdanmark.
DFF’s erfaringer med samarbejdet med klubben i forbindelse med stævneafholdelse.
Klubbens deltagelse i DFF’s Forberedelsesprojekt – pilotklub / deltagerantal ved aktiviteter i
forhold til klubbens samlede medlemstal.

Stævnereglerne er senest revideret: 21.07.10, 21.12.10,25.06.11, 25.01.12, 30.07.12., 12.02.13.,
25.07.13.

Klubforkortelsesliste:
Frederiksberg Slots Fægteklub
Fægteforeningen Amleth (Helsingør)
Fægteklubben En-Garde
Fægteklubben Fléche (Holbæk)
Fægteklubben Mahaut
Fægteklubben Niels Juel (Svendborg)

I Ophardt Online System pr. 01.09.12:
FSF
FFA
ENG
FLECHE
FKM
FNJ

FSF Kobenhavn
FFA Helsingør
ENG Kobenhavn
FK Fleche
FK Mahaut
FNJ Svendborg
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Fægteklubben Trekanten Østerbro
Fægteklubben Trekanten Køge
Fægteklubben Trekanten Vordingborg

FKT
FKTK
FKTV

FKT Osterbro
FKTK Koge
FKTV Vordingborg

Fægteklubben Vojens

FKV

FK Vojens

Gilleleje Fægteklub

GFK

Gilleleje FK

Hellerup Fægte-Klub
Helsingør Moderne Femkæmpere
Hillerød Fægteklub

HFK
HMF
HILF

HFK Kobenhavn
HMF Helsingør
Hillerod FK

Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup
Jysk Akademisk Fægteklub (Århus)

IFS
JAF

IFS Vojens
JAF Arhus

Kalundborg Fægteklub

KFK

Kalundborg FK

Midtsjællands Fægte Laug

MFL

Roskilde MFL

Næstved Fægteklub
Nørrebro Fægteklub

NFK
NØFK

Naestved FK
Norrebro FK

Odense Fægteklub

OFK

Odense FK

Roskilde Fægteklub
RSU Fægtning (Ringkøbing)
Rudersdal Fægteklub

RFK
RSU
RUF

Roskilde FK
RSU Ringkobing
Rudersdal FK

Samsø Fægteklub
Slagelse Fægteklub
Slagelse Garnisoners Idrætsforening
- Fægteafdeling

SFK
SLGF
SLGI

Samso FK
Slagelse FK

TVF-Fægtning – Thisted
Varde Fægteklub
Aalborg Fægteklub

TVF
VFK
ÅFK

TVF Thisted
Varde FK
Alborg FK

SLGI Slagelse
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