
              Bergens Fekteklubb 
Stiftet 1936 

 

Bergen Cup 2017 
 

 

 

 
 

Bergens Fekteklubb har gleden av å invitere alle fektere til ranking- og NorgesCupstevne i Bergen. 

 

Tid 02-03 Desember 2017 Sted: Haukelandshallen, Bane 1 og 2 

Årsklasser: 

Barn (U11) Jenter og gutter født 2007 og senere 

Yngre ungdom   (U13) Jenter og gutter født 2005 og seinere 

Eldre ungdom   (U15) Jenter og gutter født 2003 og seinere 

Kadett (K) Jenter og gutter født 2001 og seinere 

Junior (Jr) Jenter og gutter født 1998 og seinere 

Senior (S)  

Hvis det er få deltakere forbeholder arrangøren seg retten til å slå sammen gutte- og jenteklassene 

 

Tidsplan 

Lørdag 2. desember Bergen Cup 

Norges Cup og ranking 

Søndag 3. desember Bergen Cup 

Norges Cup og ranking 

Kadett (NC) 

 

08.30 Start  

13.00 Finaler 

Junior (NC) 

 

09.30 Start 

13.00 Finaler 

Yngre Ungdom (2005) 

 

10.00 Start 

14.00 Finaler 

Yngre Ungdom (2005) 

 

10.00 Start 

13.30 Finaler 

Barn (2007) 

Senior (NC) 12.45 Start 

16.30 Finaler 

Eldre Ungdom (2003) 12.00 Start 

15.00 Finaler 

 

NB! Fektingen starter på oppgitt tidspunkt. Deltakerne må være registrert senest 30 minutter før start 

 

Startkontingent: 

Start et stevne:  Senior kr 250. Junior, kadetter og U15 kr 200. Yngre ungdom og barn  kr. 100 pr. start. 

Start to eller fleire starter kr 300 for junior,  kadetter  og U15. 

Startkontingenten betales kontant på salen før start eller til bankgiro: 5253.05.13432. 

 

Påmelding  Gjøres på nett via  OPHARDT http://online.fechten.ophardt-team.org/reg/ innen fredag 24. 

november 

 

Reglement:  

 

Konkurransene vil bli avviklet med to puljerunder fulgt av direkte utslag for NorgesCup konkurransene. For de 

andre slik at det blir mest mulig fekting for alle. 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 2004 får anledning til å 

stille i 2005-klassen.) 

Kadett vil kunne starte i senorkonkurransen. 

 

NB! Klubbene plikter å stille med dommere i henhold til Fekteforbundets regler 

 

Hjertelig velkommen 

Bjørn Faye 

Stevneleder 


