
SVENSKA MÄSTERSKAPEN I FÄKTNING 2017 

Wadköpings Fäktförening i Örebro har det stora nöjet att inbjuda till Svenska 
Mästerskapen i fäktning, 22-23 april 2017, för Värja, Florett och Sabel 

Tävlingsprogram och klasser 

LÖRDAG 22 APRIL     SÖNDAG 23 APRIL 
Klass   Starttid   Klass   Starttid 

Värja Herrar  09.00    Värja Damer   09.00  

Florett Damer   10.30   Florett Herrar  10.30  

Sabel Herrar   10.30   Sabel Damer  10.30  

Florett Vet. Herrar 10.30    Florett Vet. Damer 10:30 

Värja Vet. Damer 11.30   Värja Vet. Herrar +50 10.30  

Starttiderna kan komma att justeras efter att anmälningstiden har gått ut med 
hänsyn tagen till anmälningsläget. 

UPPROP 

Upprop sker 30 minuter innan start, om möjligt önskar vi endast en representant 
per klubb som svarar för sin klubbs fäktare. Fäktningen avses komma i gång inom 
en halvtimme efter upprop för respektive klass. 

Tävlingsform 
I enlighet med Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser (https://static-
fencing-eu.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/
SvFF_Tävlingsbestämmelser_2016-07-01.pdf).  
1 pouleomgång därefter 20-30% eliminering innan Direkteliminering. 

Anmälan och startavgift 
Anmälan görs helst klubbvis via http://online.ophardt-team.org senast onsdag 12 
april 2017 (detta gäller även pliktdomare). Avanmälan sker senast 12 april 2017. 
Efteranmälningar kan bara accepteras i mån av plats. 
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Startavgifter skall helst inbetalas klubbvis. Ange klubb och antal enkel- respektive 
dubbelstarter. 200 SEK enkelstart och 350 SEK dubbelstart, skall betalas in senast 
fredag den 14 april 2017 på plusgiro 463 24 42-2. Pliktdomare enligt Svenska 
Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser.  

Domare 
Domare anmäls via http://online.ophardt-team.org senast onsdag 12 april 2017. 

Obligatorisk domarsamling sker 15 min före första upprop båda tävlingsdagarna. 
Pliktdomardag varar från domarmöte till tävlingsdagens slut. Klubbar som saknar 
pliktdomare, eller vars pliktdomare inte närvarar vid domarmöte, erlägger 2 000 
SEK per utebliven domardag före tävlingsdagens start.  

Vid avanmälan av fäktare efter anmälningstidens utgång kvarstår kravet på 
pliktdomare i enlighet med antalet anmälningar registrerade onsdag 12 april. 

ANMÄLDA STARTER  DOMARDAGAR 

1-4    0 

5-8    1 

9-12    2 

13-16    3 

17 -20    4 

21-24    5 

25-    6 

Med ”anmälda starter” menas totalt antal starter från en förening, oavsett klass 
under en tävlingshelg. 

Tävlingsplats 
Tävlingen sker på Örebro Universitet, Gymnastikgatan.  

VÄGBESKRIVNING: 

Från norr, öst eller väst längs E18/E20 genom Örebro, avfart 115, väg 50 mot 
centrum. Genom centrum mot sydost, Rudbecksgatan (väg 207) sedan 
Universitetsgatan och slutligen till Fakultetsgatan (parkeringen).  

Från söder längs E20, avfart 111 mot Södermalm/Sörby och sedan Rudbecksgatan 
(väg 207) sedan Universitetsgatan och slutligen till Fakultetsgatan (parkeringen). 

Tävlingshallens GPS-koordinat: 59.253898, 15.253873. Se även karta nederst i 
inbjudan. 
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Utrustning 
Utrustning enligt Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser. 
Utrustningskontroll av väst, mask och handske för sabel samt väst och mask för 
florett sker i tävlingslokalen fredag den 21 april kl 18:30-20:00 respektive lördag 
22 april och söndag 23 april från 08:00.  

Övrig utrustningskontroll sker innan start på pisten. 

Servering och försäljning 
Servering av kaffe, kaffebröd, smörgåsar, enklare varm mat m.m. finns på 
tävlingsplatsen. 

Under tävlingsdagarna kommer det troligtvis finnas försäljning av fäktutrustning. 

Logiförslag 
Samtidigt med Svenska Mästerskapen kan andra evenemang förekomma i Örebro, 
boka i god tid. 

LIVIN 

Vi har förhandlat bra priser för Livin City Hotell och Vandrarhem samt Livin Hotel 
Stationen. Om man uppger kod ”FÄKT2017” så erbjuds följande priser: 

LIVIN CITY 

Enkelrum 850:- /natt; Dubbelrum 1050:- /natt 

LIVIN STATION 

Enkelrum  895:- /natt; Dubbelrum 1095:- /natt      
Trebädd 1295:- /natt; Fyrbädd 1495:- /natt 

För att dessa priser ska gälla är det bokning direkt till Livin på e-post info@livin.se 
eller telefon 019- 31 02 40.  Bokningarna gäller i mån av plats på hotellen 

SCANDIC HOTEL VÄST 

Vi har även förhandlat bra priser med Scandic Väst. Bokning görs via telefon 
019-7674400 alternativt via e-post orebrovast@scandichotels.com, ange 
bokningskod "SM Fäktning 2017". 

Enkelrum inkl frukost  700:- /natt; Dubbelrum inkl frukost 900:- /natt 
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Kontaktpersoner och upplysningar 
Tävlingsledare är Eric Wigren (e_wigren@hotmail.com) och Överdomare är Björn 
Rasmussen (br2345@gmail.com). 

Vid eventuella frågor kontakta Wadköpings Fäktförening via e-post info@wff.nu. 
Under tävlingsdagarna kan ni nå tävlingsledningen på telefon 070-6027005.  

Detaljkarta Örebro Universitet 

Sponsorer 

Välkomna till Örebro och spännande fäktningstävlingar!
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