28.000:- TILL VINNARNA! FFF hälsar alla fäktare välkomna
2
MARS

22
2014

FILLO

L

ttill den internationella värjtävlingen för damer och herrar i Eugène
FFillols namn. Tävlingen genomförs i Stockholm, Åkeshovshallen,
llördagen och söndagen den 22-23 mars 2014.
EUGÈNE FILLOL: Eugène Fillol var med om att

TÄVLINGSFORM: Lördagens kvaltävling genom-

bygga upp den moderna fäktningen i Sverige och var
fäktmästare på FFF från 1901 fram till 1914. Challenge
Eugène Fillols vandringspris utgörs av den magnifika
bronsstatyett som Fillol skänkte FFF innan han återvände till Frankrike.

förs med fyra pouleomgångar och en preliminär direktelimineringstablå. Ingen fäktare elimineras förrän efter
sista pouleomgången, däremot finns det möjlighet att
kvalficera sig tidigt till nästa dags tävlingar. Hälften av
startfältet går vidare till söndagens direkteliminering
som genomförs med repêchage

JOHAN HARMENBERGS HEDERSPRIS: Priset

är uppdelat i två delar. Den vinnande senioren i herrklassen får 10.000:- och 4.000:- går till den bästa junioren.
PRINSESSAN BIRGITTAS HEDERSPRIS:

Även detta pris är uppdelat. Den vinnande senioren i
damklassen får 10.000:- och 4.000:- går till den bästa
junioren.
ANMÄLAN: Anmälan görs på vår hemsida www.

fillol.se eller via e-post till fillol@fff-faktning.se senast
den 12 mars. Det går också bra att göra anmäla via Ophardt Online (gäller svenska, finska och danska fäktare).

TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Vi följer FIE och

SvFFs tävlings- och säkerhetsbestämmelser. Vi ställer ej
krav på FIE-klinga eller FIE-licens, dock vill vi att deltagarna har nationell tävlingslicens.
DOMARE: Deltagarna dömer själva under lördagens

pouleomgångar. Vi ser gärna att deltagande nordiska föreningar bidrar med domare med erforderlig kompetens, tillgängliga för tävlingsledningen under båda tävlingsdagarna.
BOENDE OCH KOMMUNIKATIONER: Vi hän-

visar till hemsidan - www.fillol.se

Progam

Fakta

SISTA ANMÄLNINGSDAG
12 mars
LÖRDAG, 22 MARS
Kl. 9.00 Upprop Värja Herrar
Kl. 9.30 Upprop Värja Damer
SÖNDAG, 23 MARS
Kl. 8.30 Start direkteliminering
Kl. 15.00 Finalfäktning

STARTAVGIFT
250 SEK
PLATS:
Stockholm / Åkeshovshallen
Bergslagsvägen 60
INFORMATION:
fillol@fff-faktning.se
www.fillol.se

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i tider och tävlingsform. Priset till bäst placerade juniorer tilldelas bästa fäktare född 1994 eller senare.

FÖRENINGEN FÖR FÄKTKONSTENS FRÄMJANDE

