B&U DM for hold 2012
For anden gang afholder Dansk Fægte-Forbund i samarbejde med Kalundborg
Fægteklub og Hellerup Fægte-Klub Børn og Unge Danmarksmesterskab for
hold på kårde og fleuret for aldersklasserne puslinge, dreng/pige og kadet for
begge køn i weekenden d. 12.-13. maj 2011 i Kalundborg Hallerne, J.
Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg. Stævnet afholdes samtidig
med Junior DM.
Tidsplanen er følgende:
Lørdag 12. maj
Kårde
Kl. 9.00: Kadet
Kl. 9.30: Puslinge
Kl. 13.00: Dreng/Pige

Søndag 13. maj
Fleuret
Kl. 9.00: Kadet
Kl. 9.30: Puslinge
Kl. 13.00: Dreng/Pige

De angivne tidspunkter er seneste mødetidspunkt, hvor der er opråb.
Starttidspunktet forventes 30 minutter senere.
Turneringsledelse vil tilstræbe at puslinge og dreng/pige-fægtere har mulighed
for at deltage i to kategorier pr stævnedag.
Holdsammensætning
På hvert hold skal der være 3 fægtere samt eventuel én reserve. Alle fægtere
på holdet skal komme fra samme klub efter DFF's regler. Der fægtes i en
drengerække og en pigerække. I drengerækken må der dog gerne deltage
piger på holdet. Hvis der i nogle kategorier kun er et hold tilmeldt, vil
kategorierne blive slået sammen på tværs af køn.

Turneringsform
Ved 4 eller flere hold fægtes der udslagning. Der fægtes placeringskampe for
tredje og fjerdepladsen - og måske de øvrige placeringer, hvis tiden tillader
det. Ved færre end 4 hold i en kategori fægtes der pulje.
Før hver kamp trækkes der lod om startrækkefølgen (hvilket hold der står
oppe/nede).
Der tages forbehold for ændring i turneringsformen, hvis antallet af deltagende
hold fordrer det.
Der vil for puslinge og dreng/pige blive seedet ud fra den opdaterede
Danmarksrangliste fra Dansk Fægteforbund og for kadet kategorierne vil der
blive seedet ud fra placering fra det individuelle DM tidligere i år. De 3 bedste
på holdets seedning tæller. Ved manglende placering ved
DM/Danmarksranglisten fås en seedning, som er 10 placeringer lavere end den
lavest placerede.
Tilmelding
Samlet tilmelding fra klubberne sendes til charlotte.berg@hellerupfaegteklub.dk
Angiv fornavn, efternavn, fødselsår, kategori, klub, våben,
holdsammensætning samt eventuelt holdnavn.
Det koster kr. 300 pr. hold, som skal indbetales samlet per klub på kontonr:
5011 1160292 i Jyske Bank. Indbetalingen skal anføres teksten "B&U hold
DM", klubnavn og holdantal.

Sidste tilmelding: søndag d 6. maj 2012.

Dommerkrav: Hvis klubber stiller med 2 hold (pr. dag) er der dommerpligt.
Ved 4 hold stilles med 2 dommere osv. Hvis klubber er forhindret i at stille
kvalificerede dommere, skal der betales 500 kr. per manglende dommerdag.
Dommermøde kl. 9.15 både lørdag og søndag.
Materiel og udstyrskrav
Puslinge:
Jakke, bukser, maske: Minimum 350 N (klubmodel).
Klingestørrelse 0-2 for puslinge.

Dreng/Pige og Kadet:
Jakke, bukser, maske og sikkerhedsvest: Alle FIE-mærkede (d.v.s. 800-1600N)
Piger skal anvende brystbeskyttelse.
Klingestørrelse 0-5 (Undtaget FIE-krav).
Maske fleuret:
På fleuret skal masken i alle kategorier være udstyret med el-skæg.
Masker med el-skæg må gerne anvendes i kårdekategorien.
Kontaktpersoner:

Charlotte Berg charlotte.berg@hellerupfaegteklub.dk
(23 34 80 14)
Anders Brems anders.brems@hellerupfaegteklub.dk
(28 10 09 71)

