Allmän information till deltagare i fäkttävling
Allmänt
Denna information riktar sig till deltagare och ledare från Ängby Fäktklubb som skall tävla i
Fäktning. Informationen riktar sig särskilt till de som skall tävla för första gången.
Utrustning
De flesta skall ha fått sin utrustning för tävlingen i förväg men om det saknas utrustning finns
det i klubbens svarta Adidas Fäktbag som ledarna har med till tävlingsplatsen.
I den svart Adidas fäktbagen finns ett stort antal vapen, både storlek 0 och 2, några extra
elvästar samt ett stort antal sladdar, både vanliga och masksladdar.
Kontrollera före tävlingen vilka av våra ledare som kommer att finnas på plats.
Före tävlingen – Uppvärmning
Var på tävlingsplatsen i god tid före start. Rekommendation är 60 minuter före start.
Anmäl att Ni kommit till tävlingsledningen samt betala avgift om detta inte är gjort i förväg.
Värm upp själva på motsvarande sätt som ni gör på en vanlig träning. Om inte ledare är på
plats så värm upp själva. Fäkta därefter några matcher mot en klubbkamrat så att Ni får lite
matchkänsla innan tävlingen börjar.
Var uppmärksam på upprop av er tävlingsklass med hänvisning till vilken pist Ni skall fäkta
på. Bege er därefter till den pisten och vänta på att domare kommer och prickar av er vid
pisten.
Själva tävlingen
Alla åldersklasser har sin egen tävling, normalt uppdelat på separata tävlingar för pojkar och
flickor. I klass U11 är det mixad klass för pojkar och flickor.
Beroende på antal deltagare kan tävlingssystemet variera något. Nedan beskrivs
normalfallet av tävlingssystem.
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Pouleomgång
Tävlingen startar med en så kallad pouleomgång där alla fäktare i en tävlingsklass delas in i
ett antal pouler (grupper) där fäktarna i varje poule fäktar en inbördes match mot varandra.
Innan varje match startar kontrollerar domaren att florettspetsen inte är för lätt genom att
sätta en 500 g vikt på spetsen. Vikten skall pressas upp av den fjäder som sitter i spetsen.
Om den inte gör det omhändertages vapnet och fäktaren får en varning för felaktigt
material. Fäktaren får då ta sitt reservvapen. Om även detta är felaktigt eller något annat är
felaktigt får motståndaren en poäng. Varningen följer med fäktaren under den pågående
matchen. Reservvapen och sladdar finns i den svarta Adidas fäktväska som klubben har med
till tävlingen.
Om det t ex är totalt tolv deltagande fäktare kommer de delas in i två pouler med sex fäktare
i varje poule. Alla fäktare möter då fem andra fäktare i sin poule. Matcherna går till fem
stötar. Man fäktar maximalt 3 minuter effektiv tid, dvs klockan stängs av vid avbrott i
matchen. Matchen är slut då en fäktare når fem stötar eller då tiden går ut. Om tiden går ut
vinner den fäktare som leder. Om det står lika blir det en förlängning på en minut och det
görs en lottning mellan fäktarna vem som vinner när förlängningsminuten är slut om ingen
stöt utdelats.
Efter det att alla fäktat klart i sin poule lämnar domaren in protokollet till tävlingsledningen
som registrerar resultaten i datorsystemet som används för att styra tävlingen. Alla fäktare
rankas efter resultatet i pouleomgången. Den fäktare som har bäst resultat blir rankad 1 osv.
Rankingen fungerar på följande sätt. 1) Först kontrolleras antal segrar. Om man har alla
segrar, t ex 5 av 5 möjliga (6-poule) får man segerindex 1 (5/5). Om man har 3 segrar av 5
matcher får man segerindex 0,6 (3/5). Matchindex är huvudkriterier. 2) Fäktare som har
samma matchindex skiljs åt via stötindex, dvs skillnaden mellan antalet utdelade stötar och
antalet mottagna stötar. Fäktaren med högsta indexet kommer först. Om två fäktare har
samma index blir den fäktare med flest utdelade stötar rankad före en fäktare med sämre
stötindex.
Nu rankas fäktarna till pouleomgång 2 utifrån resultatet i första omgången. Nya pouler ropas
upp och man får återigen bege sig till den pist som anges för den poule man hamnat i.
Alla fäktar mot alla i poulen igen.
När båda poulerna är färdiga görs en ny ranking baseras på resultatet från båda
pouleomgångarna. Varje fäktares ranking kommer påverka vem man får möta i den
efterföljande direktutslagning eller direktelimination som det ofta kallas.
Glöm inte att dricka ordentligt mellan matcherna samt äta något lätt mellan
pouleomgångarna.
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Direktelimination
I en direktelimination möts två fäktare i en match om 15 stötar, maximalt 3 x 3 minuter med
en minuts paus mellan varje period. För de yngre fäktarna (U11) går matchen till 10-stötar
med tiden 2*3 minuter som maxtid.
Den fäktare som vinner går vidare och den som förlorar åker ut.
En fäktares ranking från poulerna avgör vem han/hon får möta. Exempel: I en
direktelimination med 16 fäktare får den fäktare som är rankad 1 möta den som är rankad
16, 2-15 osv.
Direktelimineringen fortsätter till dess att en fäktare vunnit alla sina matcher. Man fäktar
normalt inte om 3 plats utan bägge fäktare som förlorar sin semifinalmatch hamnar på en
delad bronsplats.
Efter tävlingen
Säkerställ att Ni tar med er all utrustning hem som Ni hade med er på tävlingsplatsen. Den
utrustning som ni lånat av klubben kan lämnas tillbaka på nästa träningstillfälle.

Lycka till på tävlingen.
Thomas Åkerberg
Ordförande Ängby Fäktklubb
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