FFF hälsar alla fäktare välkomna
till den internationella värjtävlingen
Challenge Eugène Fillol. Tävlingen

MARS

10

genomförs i Stockholm,
Åkeshovshallen den 10-11 mars 2018.

2018

FILLO

EUGÈNE FILLOL: Den franske fäktmästaren Eugène
Fillol spelade en stor roll i uppbyggnaden av den moderna fäktningen i Sverige. Han var fäktmästare på FFF
från 1901 till 1914. Challenge Eugène Fillols vandringspris
utgörs av den magnifika statyett som Fillol skänkte till FFF
innan han återvände till Frankrike.
JOHAN HARMENBERGS HEDERSPRIS: Priset är
uppdelat i två delar. Segraren i herrklassen får 10 000:och 4 000:- går till den bäste junioren.
PRINSESSAN BIRGITTAS HEDERSPRIS: Även detta
pris är uppdelat. Segraren i damklassen får 10 000:- och
4 000:- går till den bästa junioren.
ANMÄLAN: Anmälan görs via Ophardt Online eller via
e-post till fillol@fff-faktning.se senast den 28 februari.
Observera att deltagarantalet kan komma att begränsas.

L

cera sig tidigt till nästa dags tä
tävlingar
genom att vinna
li
sin poule i någon av omgångarna två, tre eller fyra. Cirka
hälften av startfältet går vidare till söndagens direkteliminering som genomförs med repêchage.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Tävlingen följer FIE:s
och SvFF:s tävlings- och säkerhetsbestämmelser. Vi ställer
inte krav på FIE-klinga eller FIE-licens, däremot krävs att
deltagarna har nationell tävlingslicens.
DOMARE: Deltagarna dömer eventuellt själva under
lördagens inledande pouleomgångar. Vi ser gärna att
deltagande föreningar/länder bidrar med domare med
erforderlig kompetens.
BOENDE OCH KOMMUNIKATIONER: Vi hänvisar
till webbplatsen - www.fillol.se.

TÄVLINGSFORM: Lördagens kvaltävling genomförs
med fyra pouleomgångar och en preliminär direktelimineringstablå. Ingen fäktare elimineras förrän efter sista
pouleomgången, däremot finns möjligheten att kvalifi-

SISTA ANMÄLNINGSDAG
28 februari 2018

STARTAVGIFT
350 SEK (30 €)*

LÖRDAG, 10 MARS
Kl. 9.00 Upprop värja herrar
Kl. 9.30 Upprop värja damer

PLATS:
Stockholm / Åkeshovshallen
Bergslagsvägen 60

SÖNDAG, 11 MARS
Kl. 8.30 Start direkteliminering
Kl. 14.30 Finalfäktning

INFORMATION:
fillol@fff-faktning.se
www.fillol.se

*Startavgiften för fäktare från svenska klubbar är 350:-. Avgiften för övriga fäktare från andra länder är 30 euro.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i tider och tävlingsform.
Priset till bäst placerade juniorer tilldelas bästa fäktare född 1998 eller senare.
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