2021 Svenska mästerskapen lag
City

Stockholm (ST)
Stora Mossenhallarna, Bromma Stockholm
Karta och vägbeskrivning finns genom att klicka på nedanstående länk:
https://goo.gl/BaXz95

Nation

Sweden

Date

Dec 11, 2021 - Dec 12, 2021
Participation is only allowed for persons which are members of a club of organizing country. (f.ex.
Swedish club membership of the athlete and the tournament is organized from Sweden).
The number of participants is unlimited.
According to Swedish Fencing Federations rules for competitions
Only fencers with Swedisk license are allowed to participate.

Participation

Quota

None

Referees

Referee qualification:
Licens
Teams Per club
Mandatory referees

1-2

3-4

5+

1

2

3

Fine per day
SEK 2,000.00 SEK 2,000.00 SEK 2,000.00
Referees must be provided based on the total entries per day.
The referees activity is not paid by the organizer.
Federation

Svenska Fäktförbundet

Club

Ängby Fäktklubb

Organizer

Ängby Fäktklubb

Contact

Thomas Åkerberg, mail: akerberg.fencing@gmail.com, telefon: 0703594500

Further information

https://fencing.ophardt.online/en/widget/event/21827
View entries and results

Entries to: https://fencing.ophardt.online/
until Dec 1, 2021 only by: Club
Cancel until Dec 1, 2021
E-Mail: angbyfaktklubb@gmail.com

Entries

Day

Entry
desk
close

Begin

Continued

Finals Competition

11.12.

08:00
08:30
09:00
14:00

08:30
09:00
09:30
14:30

Epee
Sabre
Foil
Sabre

1924 - 2015
1924 - 2015
1924 - 2015
1924 - 2015

SEK 500.00
SEK 500.00
SEK 500.00
SEK 500.00

12.12.

08:30
09:00

09:00
09:30

Foil Men's
T Seniorer 1924 - 2015
Epee Women's T Seniorer 1924 - 2015

SEK 500.00
SEK 500.00

Referee meeting

11.12. 08:00 Epee
11.12. 08:00 Foil
11.12. 08:00 Sabre
12.12. 08:00 Epee
12.12. 08:00 Foil

Payment

Payment
Prepaid: Postgirobetalning
556142-8

Men's
Men's
Women's
Women's

allowed

T
T
T
T

Seniorer
Seniorer
Seniorer
Seniorer

Surcharge
Remarks
+SEK 50.00 +0.00%
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Quota

Entry fee

Late entry surcharge SEK 100.00 per late entry
Competition manager Thomas Åkerberg
Tournament officials Thomas Åkerberg
Tomasz Goral
Tomasz Gôral
Head of referees
Format

LAG SENIORER O.9. Ranking
1. Inledande ranking av deltagande lag ska ske efter föregående års resultat förutom i det fall som
omfattas av pkt 3 nedan.
2. Omranking ska göras om lag uppenbarligen förändrat sin styrka från föregående år.
3. Om individuella seniormästerskap och seniormästerskap i lag ordnas samma helg ska initial
ranking av deltagande lag baseras på resultaten av de närmast föregående individuella svenska
mästerskapen för seniorer där man summerar placeringssiffrorna för de tre bäst placerade fäktarna
i varje lag. Fäktare som inte deltagit i den individuella tävlingen får siffran direkt efter den sist
placerade fäktaren. O.10. Tävlingsformel 1. Tävlingen ska genomföras under en dag med mixad
formel, d.v.s. först en pouleomgång och därefter rak direkteliminering. Om antalet lag är högst fem
ska tävlingen avgöras genom att alla möter alla i en poule. 2. Första pouleomgangen genomförs
med 3 eller 4 lag i varje poule. 3. Vid lika antal lag i samtliga pouler ska rankingen inför
direktelimineringen baseras på resultatet efter poulerna.
4. Vid olika antal lag i poulerna ska rankingen inför direktelimineringen genomföras på följande sätt:
1. Samtliga poulefyror rankas sist, med inbördes placering baserat på deras respektive resultat från
poulerna i enlighet med de index som beskrivs i o.73.1-o.73.2 (V/M, TD-TR, TD) 2. Övriga lag
rankas baserat på resultatet från poulerna med enbart de tre bästa lagen i respektive poule
medräknade. Alla lagmöten med det lag som placerat sig på fjärde plats i poulen räknas bort.
5. 60 till 80 procent av lagen (meddelas före start) kvalificerar sig till
direktelimineringen (framsidan). Vid färre än 17 lag kvalificerar sig
samtliga lag. Mästerskapet ska genomföras så att alla lag som
kvalificerat sig till 16-tablån (åttondelsfinal) ska fäkta ut om
placeringarna. Det är önskvärt att arrangören gör det möjligt för lagen
att fäkta ut om samtliga placeringar, dvs. även lägre än 16 av de som
gått vidare till framsidan.
Det är också önskvärt att arrangören gör det möjligt för övriga lag att
fäkta ut om övriga placeringar i en separat direkteliminering
(baksidan), dvs de lag som inte gått vidare till framsidan efter den
inledande pouleomgången.
6. Det är viktigt att undvika att lag från samma poule möts igen i första direkteliminering. Om
rankingen efter poulerna gett detta resultat ska man byta plats på de lottade lagen mellan den
första och fjärde fjärdedelen och mellan andra och tredje fjärdedelen av tablån så att de sämst
rankade lagen byter plats.
7. Lag som drar sig ur match som gäller någon av placeringarna 1-4
förlorar sin placering i tävlingen.
8. Lag som drar sig ur match som gäller placering 5 eller lägre, räknas
som förlorare 45-0 av denna match och eventuella följande matcher
men behåller den placering man då erhåller.

Rules and legal

In Swedish fencing competitions, the International Fencing Federation (FIE) regulations and other
statutes apply with amendments and
edditions according to SvFF competition rules.

Jurisdiction

All participants are responsible for their own equipment.

Medical

A healthcare professional (trained in first aid, cardiovascular /
pulmonary rescue and sports injuries) must be present at the
competition venue. A special place for the competition's medical care function should be visible to
all participants and clearly shown.
Corona Rules: https://fencing.se/faktning/tavlingsinformation/svensk-faktning-och-covid-19/

Equipment

U17, U20, Sen o Vet:
Mask: FIE,
Vest: FIE,
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Plastron: FIE,
Breeches: FIE,
Saber Glove: FIE,
Breast protection dam: Required (foil: FIE)
Blade: Standard,
Max blade length: 5
The new rules in epee regarding transparent body cord connectors and specific wiring through the
guard connector are not in effect in Sweden during the 2021-22 season.
Accomodation
Directions
Catering

There are a number of hotels nearby. The nearest are Scandic Alvik, Flyghotellet Brommaplan and
Mornington Bromma.
See the map from the link below:
https://goo.gl/BaXz95
Cafeteria is done by a commercial food service.

Remarks
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