
NØTTERØY CUP 2018
Nøtterøyhallen 5-6 mai 2018.

Nøtterøy fekteklubb inviterer til sesongens siste konkurranse i Ungdomsserien.  

Det fektes i klassene Veteran Lag, Kadett, Eldre ungdom (U15), Yngre ungdom (U13) og Under 11 (U11). 
Ved tilstrekkelig antall påmeldte vil det også bli egne jenteklasser, ellers fektes det fellesklasser.

Arrangøren forbeholder seg retten til å omplassere deltakere til andre klasser enn de er påmeldt.

AVVIKLING.
U11 fekter to puljerunder, 5 støt/2 minutter. Fekterne får selv være med på å dømme kampene. 
Premiering til alle deltakere.

U13 fekter innledende runde, så tellende A og B puljerunder. De fire beste fekterne fra A-puljen går 
videre til semifinaler og finale. Premiering til alle deltakere.

U15/Kadett fekter 1 tellende puljerunde, deretter Direkte Eliminering (DE). Alle deltagere går videre 
til DE.

Veteran lag fekter direkte tablå ut i fra hvor mange lag som stiller. Det tas utgangspunkt i klubblag, med 
mulighet for sammensatte lag slik at alle som ønsker får være med. Det benyttes standard handicapregler 
ut i fra alder og det skal fektes om alle plasser.

Over 50 år = + 1 støt.
Over 60 år = + 2 støt.
Over 70 år = + 3 støt.

Kadett lag tablå settes opp på bakgrunn av resultater fra lørdagens konkurranse. 

REGLEMENT.
Gjeldende utstyrsbestemmelser legges til grunn:

Klasse Klingelengde Undervest Drakt
U11 0 eller 2 (valgfritt) 350N 350N
U13 2 eller 5 (valgfritt) 350N 350N
U15 5 800N 350N
Kadett/Veteran 5 800N 800N

Ellers benyttes FIE’s standard turneringsreglement. 



Nøtterøyhallen: https://goo.gl/maps/jjsqGUZ1sjk

ARRANGØR:
Nøtterøy fekteklubb
post@nofk.no
www.nofk.no
http://www.facebook.no/notteroyfekteklubb/

Kontaktperson:
Kjetil Draugedalen
Tlf. 900 93 095

DOMMERPLIKT.
Klubbene oppfordres å stille med èn dommer pr. 5 starter.

DOMMERKURS.
Det vil bli avholdt Dommerkurs (Steg 1+2) i regi av Norges fekteforbund Lørdag 5.6 kl. 09    
Teoretisk undervisning v/Bartosz Piasecki med obligatorisk praktisering (Steg 2) under stevnet lørdag/
søndag. Påmelding til dommerkurs post@nofk.no. 

Se forøvrig http://www.fekting.no/p/24310/dommere for mer informasjon om dommerkurs.

STARTKONTINGENT.
100 kr pr individuelle start, Lag kr 250,- 

PÅMELDING.
Påmelding gjøres via Ophardt innen 27.april 2018.

Lørdag 5. mai
Opprop Start Klasse Finaler
09.00 09.30 Veteran (+40/50/60/70) 12.30
11.30 12.00 U13 (f. 2005/2006) 16.00
12.00 12.30 Kadett (f. 2001 og senere) 16.30

Søndag 6. mai
Opprop Start Klasse Finaler
08.30 09.00 U15 (f. 2003 og senere) 12.30
10.30 11.00 U11 (f. 2007 og senere) -
12.00 12.30 Kadett lag 16.00

ERNÆRING.
Nøtterøy fekteklubb er opptatt av riktig kosthold og vi vil ha en grønn profil på all mat som tilbys ved 
stevnet. Menyen er dominert av frukt, grønnsaker og naturlige ingredienser.

OVERNATTING.
Vi anbefaler Thon Hotel Brygga i Tønsberg. Referer til NFF’s avtale med Thon for best pris.
Rom reserveres på brygga@thonhotels.no/+ 47 33 34 49 00

SOSIALE RAMMER.
Nøtterøy fekteklubb ønsker som i fjor å tilby både fektere og foreldre mer enn bare fekting, og vil 
derfor ta initiativ til felles samling/bespisning på lørdag kveld. Nærmere detaljer om tid, sted og 
gjennomføring sendes ut i forkant av stevnet. Det blir også premieutdeling for årets Ungdomsserie. 
Påmelding for sosialt arrangement til post@nofk.no
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