
	  
Inbjudan	  för	  säsongen	  2016-‐2017	  

	  
	  

Masthugget	  Cup	  är	  en	  årlig	  serie	  regionala	  
ungdomstävlingar	  i	  florett	  och	  värja	  som	  genomförs	  för	  att	  	  
ungdomar,	  främst	  från	  västkustområdet,	  ska	  få	  möjlighet	  att	  
tävla	  i	  en	  strikt	  utformad	  tävlingsserie.	  Tanken	  är	  att	  
tävlingen	  både	  ska	  syfta	  till	  en	  spännande	  tävling	  i	  sig	  med	  
mycket	  fäktning	  för	  alla	  deltagare,	  men	  också	  att	  den	  ska	  
fungera	  som	  en	  introduktion	  och	  förberedelse	  för	  att	  delta	  i	  
större,	  nationella	  och	  internationella,	  tävlingar.	  	  
	  
Göteborgs	  Fäktklubb	  har	  härmed	  nöjet	  att	  inbjuda	  till	  
Masthugget	  Cup	  säsongen	  2016-‐2017.	  
	  
Datum	  för	  tävlingen:	  
9	  oktober	  2016	  –	  sista	  anmälning	  senast	  den	  28	  september	  
20	  november	  2016	  –	  sista	  anmälning	  senast	  den	  9	  november	  
19	  februari	  2017	  –	  sista	  anmälning	  senast	  den	  8	  februari	  
4	  juni	  2016	  –	  sista	  anmälning	  senast	  den	  24	  maj	  
	  
För	  att	  vara	  med	  krävs	  att	  du	  innehar	  giltig	  svensk	  tävlingslicens.	  
	  
Åldersklasser	  och	  vapenklasser:	  
Miniorer	  florett,	  födda	  2006	  och	  senare.	  
Yngre	  ungdom	  värja	  och	  florett,	  födda	  2004	  och	  senare.	  
Äldre	  ungdom	  värja	  och	  florett,	  födda	  2002	  och	  senare.	  	  
ALLA	  KLASSER	  STARTAR	  KL	  09:00.	  Registrering	  på	  plats	  senast	  08:30.	  
	  



Lokal:	  
Göteborgs	  Fäktklubbs	  träningslokaler	  på	  Fjärde	  Långgatan	  48,	  Göteborg.	  
Det	  kommer	  att	  finnas	  ett	  fik	  öppet	  under	  hela	  tävlingsdagen.	  
	  
Domare:	  
Masthugget	  Cup	  kräver	  till	  skillnad	  från	  många	  andra	  tävlingar	  inga	  pliktdomare.	  
Anmälningsavgiften	  är	  något	  högre,	  eftersom	  arrangören	  löser	  domarbiten.	  Det	  
är	  också	  ett	  sätt	  för	  oss	  att	  få	  de	  lite	  äldre	  ungdomarna	  i	  Västsverige	  att	  få	  känna	  
på	  domarbiten,	  och	  lära	  sig	  under	  ”hemtrevliga”	  former.	  	  
	  
Överdomare	  under	  säsongen	  kommer	  att	  vara	  Henrik	  Lundegard,	  Josef	  Rizell	  
eller	  William	  Zingmark.	  Är	  du	  född	  2001	  eller	  tidigare	  och	  vill	  testa	  på	  att	  döma?	  
Hör	  av	  dig	  till	  henriklundegard@gmail.com.	  
	  
Seriesystem:	  
Masthugget	  Cup	  är	  ett	  seriesystem	  där	  alla	  fyra	  deltävlingar	  räknas	  ihop.	  
Vinnaren	  får	  32	  poäng,	  tvåan	  28,	  treorna	  20,	  en	  placering	  bland	  de	  8	  bästa	  ger	  14	  
poäng,	  bland	  de	  16	  bästa	  ger	  8	  poäng,	  bland	  de	  32	  bästa	  4	  poäng,	  och	  bland	  de	  64	  
bästa	  får	  2	  poäng.	  Om	  deltagarantalet	  skulle	  bli	  så	  högt	  att	  fler	  än	  64	  fäktare	  
deltager	  i	  en	  klass,	  så	  ger	  varje	  slutplacering	  utanför	  de	  64	  bästa	  1	  poäng.	  
	  
Killar	  och	  tjejer	  tävlar	  tillsammans,	  men	  seriesystemet	  kommer	  att	  separeras.	  
Även	  separation	  vid	  de	  enskilda	  tävlingarnas	  prisutdelningar	  kommer	  att	  
genomföras.	  
	  
Vid	  säsongens	  sista	  deltävling	  kommer	  slutmedaljörerna	  att	  belönas	  och	  
uppmärksammas.	  
	  
Tabelleran	  kan	  under	  säsongens	  gång	  följas	  på	  www.fencing.se.	  
	  
Tävlingssystemets	  tanke	  
Själva	  grundidén	  med	  Masthugget	  Cup	  är	  att	  alla	  fäktare	  (oavsett	  kunskapsnivå	  
eller	  ålder)	  ska	  få	  fäkta	  så	  mycket	  intressanta	  matcher	  som	  möjligt	  i	  
tävlingsmiljö.	  
	  
Systemet	  kan	  därför	  variera	  från	  gång	  till	  gång,	  beroende	  på	  antalet	  deltagare	  i	  
någon	  klass.	  
	  
Men	  generellt	  kan	  sägas	  att	  det	  kommer	  att	  tillämpas	  poulefäktning	  fram	  till	  dess	  
att	  de	  8	  bästa	  fäktarna	  återstår.	  Därefter	  kommer	  DE	  att	  tillämpas.	  Masthugget	  
Cup	  kommer	  inte	  att	  ha	  match	  om	  tredje	  plats.	  
	  
Om	  slutplaceringen	  i	  serien	  är	  lika	  mellan	  två	  eller	  flera	  fäktare,	  gällande	  
slutsegern	  i	  en	  klass,	  så	  kommer	  segern	  att	  delas	  ut	  till	  samtliga	  berörda	  fäktare.	  
	  
Registrering,	  betalning	  och	  efteranmälan	  
En	  fäktare	  som	  anmält	  sig	  till	  en	  klass	  måste	  anmäla	  sig	  till	  tävlingsledningen	  
senast	  30	  minuter	  innan	  start.	  Då	  ska	  också	  betalning	  av	  anmälningsavgift	  ske.	  
	  



Kostnaden	  är	  300	  kronor.	  Dubbelstart	  görs	  inte	  på	  Masthugget	  Cup	  om	  inte	  2	  
åldersklasser	  slås	  ihop.	  
	  
Utrustning	  och	  reglemente	  
Tävlingsledningen	  kommer	  att	  tillämpa	  SvFFs	  tävlingsreglemente	  och	  dess	  
tävlingsbestämmelser.	  	  
	  
Några	  viktiga	  regler	  att	  komma	  ihåg:	  

-‐ I	  samtliga	  åldersklasser	  måste	  fäktutrustningen	  vara	  komplett,	  samt	  hel	  
och	  ren.	  

-‐ I	  klassen	  ÄU	  får	  man	  fäkta	  med	  valfri	  klinglängd	  (0-‐5).	  I	  YU	  är	  den	  
maximalt	  tillåtna	  längden	  av	  klinga	  strl	  2,	  i	  miniorklassen	  fäktar	  vi	  
uteslutande	  med	  klingor	  strl	  0.	  

-‐ I	  samtliga	  klasser	  måste	  antingen	  undervästen	  eller	  fäktvästen	  vara	  FIE-‐
märkt.	  I	  ÄU	  måste	  även	  masken	  vara	  FIE-‐märkt.	  

	  
För	  övriga	  frågor:	  
	  
Ring	  Göteborgs	  Fäktklubb,	  031-‐140910	  
	  
Välkomna!	  
	  


