I år afholdes mesterskaberne i Glostrup fægteklub d. 18/6-17

Vi vil ved disse Vestegns Mesterskaber belønne den kollektive præstation fremfor den
individuelle, derfor opfordrer vi alle deltagere, tilhængere, søskende og forældre til at
møde op og heppe på deres klub.
Der vil afslutningsvis blive kåret en vinder,
der kan kalde sig: VESTEGNENS BEDSTE FÆGTEKLUB 2017

Vi vil fægte i følgende klasser: U10, U12, U14 & U17
Hvis der er under 5 deltagere i en klasse, vil fægterne fægte i en anden kategori/klasse.
Vi anser denne turnering som en god mulighed for at mødes på tværs af alle 4 klubber på
vestegnen og vi vil gerne gøre det hyggeligt for alle fægtere, familiemedlemmer og
kammerater.

Voksenturnering med specialregler: Hver klub skal stille med minimum en
fægter med under 3 års erfaring.
Turneringen starter kl. 10.00 d. 18/6-17 og alle der skal fægte skal være omklædt kl.
09.30 til en gang fælles opvarmning. Vi forventer at alle kampe er afsluttet kl. 13.30 og
vi ser gerne at der er nogen der medbringer kage eller frugt som vi kan nyde i fællesskab
mens vi afventer resultatet af dagens turnering.
Turneringsformen vil være 1 puljerunde og derefter udslagning. Imellem puljerunden og
udslagningen vil der være en miniturnering hvor hver klub stiller med 1 forælder, med
meget lidt erfaring. Resultatet hér, vil også tælle med i den samlede konkurrence om
Vestegns Mesterskabet.

Praktisk information:
Hvor: Glostrup Idrætscenter, Stadionvej 80, 2600 Glostrup
Dato: 18/6-17
Tid: kl. 10.00 – 14.00 omklædt kl. 09.30

Hver klub skal stille med 1 dommer (behøver ikke være uddannet)
Hver klub skal stille med 1 forælder til forældreturnering. Skal være nybegynder. I denne
turnering vil vi få børnene til at dømme.
Man må gerne medbringe mad og drikke. Kan evt. nydes i pausen mellem pulje og
udslagning og mens forældrene fægter.
Vi arbejder på at få en artikel i Vestegnen hvor alle 4 klubber vil blive nævnt, ca. 10 dage
før afholdelsen.
Vi kårer vestegnens bedste klub ud fra forskellige kriterier. Bl.a. resultaterne i fægtning,
antal deltagere, antal tilhængere, stemning på holdet, kammeratskab m.m.
Der vil blive opsat en piste så interesserede udefra vil kunne komme og prøve og se hvad
det går ud på.
Vi vil, når vi kommer tættere på finde ud af hvad vi skal bruge af piste, forventningen er at
vi skal bruge 1 fra hver klub.
Vi opfordrer til at hver klub kommer med 1 kage/Frugt så er der lidt guf, når der skal
hygges.

