
Stavanger Fekteklubb 

Stiftet 1926 

 

Siddis Cup 2020 
18 & 19 Januar, 2020 

 

Stavanger Fekteklubb har gleden av å invitere til Siddis Cup 2020 i Tastahallen, Fredtunveien 10, Stavanger. 

Siddis Cup er et nasjonalt stevne for Senior – U13, med ranking for Senior – U15, og et regionalt stevne for 

U11 

Tid : 18-19 Januar, 2020 Sted: Tastahallen, Fredtunveien 10, Stavanger 

Årsklasser  

Barn (U11) Jenter og gutter født 2009 og til 2011 

Yngre Ungdom (U13) Jenter og gutter født 2007 og til 2009 

Eldre Ungdom (U15) Jenter og gutter født 2005 og til 2009 

Kadett (K/U17) Jenter og gutter født 2003 og til 2009 

Junior (J/U20) Jenter og gutter født 2000 og til 2009 

Senior Født 2007 og tidligere 

Hvis det er få deltakere i en alders klasse, forbeholder arrangøren seg retten til å slå sammen jente- og 

gutteklassene. 

Tidsplan 

Lørdag 18. Januar Søndag 19. Januar 
Dommermøte 08:30 Dommermøte 08:30 

Senior 09:00 Start 

Ca. 14:00 Finale 

Junior (U20) 09:00 Start 

Ca. 13:30 Finale 

U13 09:30 Start 

Ca. 15:00 Finale 

U11 09:30 Start 

Ca. 15:00 Slutt 

Kadett (U17) 13:00 Start 

Ca. 17.30 Finale 

U15 13:00 Start 

Ca. 17.00 Finale 

 

NB – Fekting starter til oppgitt tid – Opprop 30 min. før. 

Startkontingent: 

En start: 250 Nok for senior 

En start: 200 Nok, 2 eller 3 starter: 300 Nok for Junior, Kadett og U15. 

Yngre ungdom (U13) og barn (U11): 100 Nok per start. 

Startkontingent betales kontant på salen, eller med VIPPS, eller kan innbetales klubbvis til konto 

3201.05.14524, merkes med fekters navn, innbetaling senest 10. Januar, 2020. Vi kan også tilby faktura til 

klubben etter stevnes hvis det ønskes. 

Påmelding gjøres via Ophardt senest fredag 10. Jan, 2020 

Ved påmelding anses det som tillatelse gitt til Stavanger Fekteklubb for å kunne bruke eventuelle bilder 

med henblikk på å promotere fektesporten. 



 

Turneringsreglement 

Konkurransene vil bli avviklet med en puljerunde fulgt av direkte utslag for Senior, U20 – U13. For U11 blir 

der 2 puljer. Andre pulje runde vil bli justert etter resultater i første pulje, så puljene blir mest mulig jevne. 

Arrangøren forbeholder seg retten til å justere litt i den yngste klassen hvis det er veldig ferske og 

urutinerte deltakere. (F. eks å tillate at en fekter født 2006 får anledning til å stille i 2007-klassen.). Ellers 

følges NF sitt turneringsreglement. 

Det fektes med str 2 klinger i U11, str 5 klinge er ikke tillatt i U11. 

SiddisCup medalje til 1,2 og 2* 3 plass for Senior, U20 – U15, medalje til alle deltakere i U11 & U13. 

Klubber plikter å stille med dommer i henhold til NF’s regelverk. 1 dommerdag per 6 starter, første gang 

ved start nr. 7. Gebyr for manglende pliktdommerdag er 500 Nok. 

Arrangør forbeholder seg rette til å endre tidsplanen avhengig av antall påmeldte. 

Dommerkurs 

Arrangeres fredag 17. Januar kl 18 – 22 i Tastahallen, påmelding til post@stavangerfekteklubb.no 

Bjørn Faye vil være kursholder, og det vil bli anledning til å dømme på stevne med veiledning – mye god 

praksis å hente her. 

Generelt: 

NFs Stevneregler 

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2019/7/2/stevneregler-fra-sesongen-

2019-20.pdf 

NFs Sikkerhetsbestemmelser 

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2019/1/8/sikkerhetsbestemmelser-

per-2019.pdf 

NFs Handlingsplan mot doping 

http://www.fekting.no/p/24855/anti-doping 

NFs Bestemmelser om barneidrett 

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2019/11/12/idrettens-

barnerettigheter-og-bestemmelser-om-barneidrett.pdf 

Turneringsledelse 

Stevneledelse: Ole Eeg, Pierre Labes & Hans Berger 

 

Lørdag kveld vil vi arrangere felles middag. Påmelding klubbvis til post@stavangerfekteklubb.no 

 

 

Hjertelig velkommen 

 

Ole Eeg 

Stevneleder 
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