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Mastersserien säsongen 2021-22 – version 3 – 2021-08-26 

 

 

Kalender 

 

     Värja   

         

Florett   

Datum Tävling Plats  U17 U15  U17 U15 

4-5 september Coupe de Stockholm  Stora Mossen     X X 

11-12 september Uppsala Cup Uppsala  X X    

6-7 november Kanikowski Cup Kalmar     X X 

20-21 november Örebro Masters  Örebro  X X    

4-5 december Aramis Cup Höganäs  X X  X X 

8-9 januari Jönssons pokal  Malmö  X X    

22-23  januari Kungsbacka Masters Kungsbacka  X X    

29-30 januari West Coast Challenge Göteborg     X X 

30/4-1/5 April  Malmö Open Malmö  X X  X X 

21-22 Maj USM Karlskrona   X X  X X 

Antal deltävlingar    7 7  6 6 

Poäng räknas i alla 

tävlingar minus en           

 

 
Regelverk 

 

1. Allmänt 

Mastersseriens syfte är att erbjuda ungdoms- och kadettfäktare en nationell tävlingsserie under 

hela säsongen. För att stimulera deltagande upprättas rankinglistor för samtliga klasser (se 

Ophardt Online eller www.fencing.se).  

Mastersserien är öppen för alla fäktare representerande klubb ansluten till Svenska 

Fäktförbundet. Svensk tävlingslicens krävs i samtliga klasser. Även fäktare från utländska 

klubbar får delta i deltävlingarna, men får inga poäng i Mastersserien. 

Inbjudan och resultat publiceras i Ophardt Online.  

Anmälan till tävlingar (av såväl fäktare som domare) görs via Ophardt Online enligt de rutiner 

som gäller i respektive förening senast onsdagen veckan före respektive tävling. 

. 
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2. Klassindelning 

• Kadett (U17): värja och florett  

• Ungdom (U15): värja och florett 

Åldersindelning och klinglängder enligt Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser. 

 

3. Tävlingar 

Utöver dessa regler gäller Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser. 

Där så är relevant skall tävlingsprogrammet vid varje enskild tävling läggas så att det möjliggör 

dubblering: 

• i två vapen för samma åldersklass 

• i samma vapen för två åldersklasser 

 

4. Tävlingsformer 

Tävlingsformen skall om möjligt medge mycket fäktning. 

Tävlingarna ska – utan att göra avkall på rättvisa – planeras så att om möjligt: 

- Tävlingsformen är tydlig och enkel att förstå för fäktare, ledare och föräldrar  

- Alla fäktare får många matcher och att så många som möjligt av dessa är mot ett  

jämbördigt motstånd 

- Ojämna utslagsmatcher undviks 

- Alla eller de flesta fäktarna i samma klass avslutar tävlingen vid ungefär samma tidpunkt 

- Tävlingens längd är avpassad till åldersklass och ambition samt att tidsåtgången är  

förutsägbar 

 

5. Inledande ranking 

Inledande ranking av deltagarna bör ske i två steg. I första steget rankas fäktare i inbördes 

ordning som avgörs av deras placering i aktuell Masterslista. För tävlingar som är mästerskap 

eller ingår i svensk ranking (dvs. är uttagningstävling) gäller dock svensk ranking som initial 

ranking för tävlingen. Deltagare som inte finns med på någon ranking enligt ovan rankas i en 

grupp efter den sista deltagaren på rankingsystemet utan inbördes ordning.  

Utländska deltagare rankas i en gemensam grupp eller enligt arrangörens bestämmande. 

Separation i pouler görs på både nation och klubb. 

 

6. Rapportering 

Direkt efter tävlingen (normalt sista tävlingsdagens kväll) skall arrangörer ladda upp slutresultat 

på Ophardt Online enligt anvisningar på Svenska Fäktförbundets hemsida, där även rutiner för 

publicering av delresultat på Ophardt Online finns. 

Tävlingsrapport och domarrapport insänds enligt Svenska Fäktförbundets 

tävlingsbestämmelser. Tävlingsrapporten insänds även till tk@fencing.se 
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7. Poängberäkning och priser för Mastersseriens sammandrag 

Placering 1 2 3 (4) 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65- 

Poäng 24 20 17 15 13 10 8 6 5 3 2 1 

Poäng SM 30 26 23 21 19 16 14 12 11 9 8 7 

 

• Alla tävlingar räknas i poängsammandraget förutom fäktarens sämsta reslultat eller en 

icke-start.  

• Vid Svenska Mästerskap tilldelas sex extrapoäng till samtliga deltagare.  

• Separat poängsammandrag förs för flickor och pojkar i varje klass.  

• Poängen sätts alltid i komplett resultatlista, inklusive fäktare som representerar utländsk 

klubb.  

• Poängsammandragen är normalt ”rullande” över säsongerna, varvid poängen från en 

tävling stryks när motsvarande tävling nästföljande säsong hålls, alternativt efter ett år om 

motsvarande tävling ej arrangeras nästföljande säsong. För säsongen 2021-22 börjar dock 

rankingen på noll för alla fäktare. 

• Vid lika poäng i slutsammandraget avgör i första hand SM i resp. åldersklass och i andra 

hand övriga enskilda tävlingsplaceringar. Här räknas om så behövs alla tävlingar.  

• Masterspokaler delas ut till de tre främsta i sammandraget i varje klass.  

• Vandringspris (ständigt vandrande) går till segraren i varje klass. 

• Detta dokument inklusive kalender och regelverk gäller framför ev. oklarheter eller 

felaktigheter i administrativa stödsystem (Ophardt).  

/…/ 


