
   

 

 
Lördag 3 juni 2017 Registrering Start (cirka) Söndag 4 juni 2017 Registrering Start (cirka) 

Värja herrar, Ind (NM) 07:30-08:30 09:00 Värja herrar lag 07:30-08:00 08:30 

Värja damer, Ind (NM) 08:45-09:45 10:15 Värja damer lag 08:30-09:00 09:30 

Värja veteraner herrar (rank) 11:30-12:00 12:30 Sabel 08:30-09:30 10:00 

Värja herrar veteraner (NM)  14:00  

Värja damer veteraner (NM)  
Pouler i damseniorklass! 

08:45-09:45 16:00  
Lag (3-4 fäktare). Klubblag eller mixade lag. 

 
Tävlingsplats  
Atleticum, Eric Perssons väg 5, Malmö 
 
Tävlingsbestämmelser  
Svenska Fäktförbundets och Nordiska Fäktunionens tävlingsbestämmelser tillämpas. Ej krav på FIE-klingor.  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar. Vapen- och säkerhetskontroll på pisten.  
 
Tävlingsformer  
Värja ind (NM):  Två pouleomgångar före direktelimination (alla vidare från första pouleomgången). 
Veteraner herrar: En mixad pouleomgång för ranking av fäktare som ej deltar i seniorklass. 
Värja vet (NM):  En pouleomgång före direktelimination. Åldersgrupper: 40-49, 50-59, 60-69, 70 och äldre. 
 Veteraner damer har gemensam pouleomgång med seniorer. 
Värja lag: Direktelimination. Alla placeringsmatcher genomförs. Ranking = placering i individuell seniorklass. 
Sabel:  Alla mot alla eller två pouleomgångar före direktelimination. Även lagtävling vid få deltagare. 
 
Anmälningsavgifter  
Individuellt: 300 SEK / 30 EUR (enkelstart) resp 450 SEK / 45 EUR (dubbelstart). Lag: 500 SEK / 50 EUR.  
Sätts in på MF19:s bankgiro 5801-2667 eller betalas på tävlingsplatsen. 
 
Anmälan 
Anmälan av fäktare, klubblag och ev. domare senast den 24 maj via Ophardt Online av klubbadministratör. 
Utländska fäktare (även i mixade lag), klubblag och domare kan även anmäla sig till malmointernational@mf19.se och skall då 
ange namn, nationalitet, klubb, födelsedatum (DD.MM.YYYY), klass (ind och lag).  
 
Domare  
Deltagarna dömer själva under delar av pouleomgångar och lagtävling. Vi ser gärna att deltagande nordiska föreningar bidrar 
med domare med erforderlig kompetens under båda tävlingsdagarna. 
Tävlingsledningen kommer att rekrytera domare till de avgörande omgångarna. 
 
Kommunikationer 
CPH-Airport – Malmö Triangeln  
se Skånetrafiken (skanetrafiken.se) 

Malmö Airport – Malmö Triangeln  
se Flygbussarna (flygbussarna.se) 

 

Hotell 
Vi rekommenderar Good Morning+ Stadiongatan 21  
(450 m från tävlingshallen)  
Telefon: 040-672 85 70.  
E-mail: malmo@gmorninghotels.se 
Hemsida: http://gmorninghotels.se/malmo/ (inkl frukost) 
Frukost kostar 75 kr/dygn 

Övrigt 
Servering finns i tävlingshallen 

Försäljning av fäktutrustning. 

Karta med tävlingsplats, hotell, kommunikationer m.m. 
Tävlingens hemsida (mf19.se) 

 

VÄLKOMNA! 
 

Per Palmström 
Ordförande i organisationskommittén 
Tfn +46 70 599 62 20 (även tävlingsdagen) 
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