Invitasjon NORGESMESTERSKAP (NM) i kårde –
Senior og Veteran 21 - 22. april 2018
Arrangør: Njård fekting i samarbeid med Norges Fekteforbund

Tid: 21 - 22. April 2018

«Seeding» i DE tablå etter ind. resultater (sum 3 beste
ind. plasser per lag). I lagfekting må det være rene
klubblag. Ved mindre enn 6 deltakere i én
veteranklasse slås de sammen.

Sted: Oslo, Njårdhallen,

Startkontingent:

Konkurranser: Menn & damer; senior,
veteran 40+, 50+, 60+, 70+, Senior lag

STEVNEPROGRAM
Lørdag 21. April 2018
Senior herrer

Individuelt kr 300, betales ved fremmøte før opprop
kontant eller Vipps #128107. Lag 400 kr per lag
betales ved bekreftelse av seniorlag lørdag 21/4 kl.
16.30 eller i forkant til konto 1644.30.82356, skriv
NM2018 lagets navn

kl. 08:30 start registrering
kl. 09:30, scratch opprop 09.45
kl. 10:00 start; ca kl. 12:30 direkte eliminering
finaler topp 4 ca. kl. 17.30

Påmeldinger via Ophardt innen fredag 13.
April. Arrangøren tar imot sen påmelding til

Senior damer,

Reglement- og sikkerhetsbestemmelser: NFs

kl. 10:30 start registrering
kl. 11:30, scratch opprop 11.45
kl. 12:00 start; ca kl. 14:30 direkte eliminering
finaler topp 4 ca. kl. 17.30

OBS! Lag endelig registrering: kl. 16:30
Veteran herrer / damer ,

kl. 12:30 start registrering
kl. 13:30, scratch opprop 11.45
kl. 14:00 start; ca kl. 16:30 direkte eliminering
finaler topp 4 ca. kl. 18.30

Søndag 22. April 2018
Senior lag menn

kl. 08:30 start registrering
kl. 09.30 scratch, kl. 9:45 opprop
kl. 10:00 start; finaler ca. kl. 15.00

Senior lag damer

kl. 09:30 start registrering
kl. 10.30 scratch, kl. 10:45 opprop
kl. 11:00 start; finaler ca. kl. 15.30

Stevnesystem:

Senior og veteran individuelt: 1.puljerunde. deretter
direkte eliminasjon. «Seeding» av puljer ind. etter
Norges senior ranking. 100% går videre til DE. Senior
lag: direkte eliminasjon med plasseringskamper.

erik.storelv@online.no , mot dobbel deltageravgift
Siste frist for påmeldinger er onsdag 18. April.
NM-REGLEMENT publisert på www.fekting.no + FIE
sikkerhet/konkurranseregler.

Dommerkrav -

I individuelt mesterskap: (gjelder èn konkurranse,
f.eks. senior herrer) følges FIE regler:
1–4 fektere –> ingen dommer, 5–9 fektere –> 1
dommer,10 og flere fektere –> 2 dommere
En klubb må innbetale 750.- kr for hver manglende
dommer. Fektere kan dømme selv i puljerunden.
Lagmesterskap: Dommere fra klubbene er ikke
obligatoriske, men velkomne. Fektere kan dømme
selv i T32, T16, T9-16, T17-T32. Dommeres navn legges
inn på Ophardt innen påmeldingsfristen.

Aldersbestemmelser:

Senior (damer og herrer) (f.år før 2005), Veteran
(damer og herrer) 40+ (f.år 1968-1978) *
50+ (f.år 1958-1967) * 60+ (f.år 1948-1957) * 70+ (f.år
1947 og eldre) *

Praktisk: Hotel. Anbefaling kommer senere.
Caféteria med varm mat, kaker og drikke, fri
parkering på nedsiden av hallen! Wifi med kapasitet:
Njaard Gjest5G–2 passord: njaard1234
Velkomme! hilsen stevneledelse Erik Storelv / Fredrik
Backer / Axel Moulin / Akos Buzinkay

Velkommen til

NM i fekting
i Njårdhallen

Hovedsponsor for Njård Fekting

www.njard.no

